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 �ட�  

!. ச��திர�  

�த� பதி�$- அ&ன� , 1994 ஜூ& ; இர)டா�  பதி�$- ஏகைலவ&  , 1996 ஜுைல 

விைல ,. 80   

 -�  கிைட.�  இட/க0 : மணிவாசக�  பதி�பக� , பாாி�ைன, ெச&ைன- 104. 

கிறி��வ இலகிய3  ச/க� , பா�  ட4& ,ெச&ைன- 3. 

ஏகைலவ&  பதி�பக� , 9, இர)டாவ� .5.�  ெத6, டாட�  ராதாகி67ண&  

நக� , ெச&ைன-1. 

------- 

அணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைரஅணி��ைர    

 

8கைட. விள�பர�  ேதைவயி�ைல. !.ச��திர�தி&  பைட�$க;., 

�&<ைர-அணி=�ைர எ�லா�  ேதைவயி�ைல. அவ6ெக&5 ஒ6 வாசக�  வ�ட�  

ஏ?கனேவ உ0ள�. அ=த எளிைமயான நைட, அத?.0  உ0ளா�கிட.�  

ஒ6வைக ச க ைநயா)� அவாி&  பைட�$க;. தனி  கவ�3சிைய�  த=� 

ெகா)�6கி&றன. த.�.எ. ச. மீ�0ள மதி�பி&  காரணமாகேவ இ=த 

அணி=�ைரைய  ேக��6கிறா�  என நிைனகிேற& . 

 

“ெச�மல� ” ஏ���  ெதாடராக ெவளிவ=த இ=த ந�ன�தி?. ஒ6 தனி3  சிற�$ 

உ)�. பாப�  ம�திைய இ��� இ=தியாவி&  மான�ைத  க�பேல?றினா�கேள, 

அ=த  ெகா�ைமைய ைமயமாக ைவ�� எ�த�ப�ட �த�  தமி�  ந�ன�  

இ�வாக�தா&  இ6.� . த&  கால�தி� , த&  க)  �&னா�  நடகிற அவல/கைள, 

அநீதிகைள  க6�ெபா60  ஆ.வ�தா&  ஒ6 ச க�  ெபா5�$0ள 

பைட�பாளியி&  கடைமயாக இ6.� . பாரதியி&  கவிைதகளி�  ம��ம�ல, அவாி&  

கைதகளிC�  Dட அ=த  கால�தி&  ஆக�ெப6�  பிர3சிைனயான அ�ைம வில/. 

அ�3சரடாE  வ=�0ள�. இ&5 ந�  க)�&னா�  ஒ6 மாெப6�  அகிரம�  

நட=�0ள�. 450 ஆ)�க;.�  ேமலாக இ6=த ஒ6 சி&ன� - இ=திய�  
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பழைமயி&  பார�பாிய�தி&  ஒ6 சி&ன� - தக����  தைரம�ட மாக�ப�ட�. ேதச 

ஒ6ைம�பா�� உண�வி&  மீ� ேபாி� ��=த�.  வாயிர�தி?.�  ேம?ப�ேடாாி&  

உயி�க0  பி�/க�ப�டன. அவ�களி�  ெப6�பாேலா�  சி5பா&ைம ச க�தின� . 

இGவள4 ெபாிய ெகா�ைம எ�தைன எ��தாள�களி&  ெநHைச  .Cகிய�? 

எ��தாள�  பிரபல/களி�  !.ச.ைவ�  தவிர ேவ5 யா6�  இைத ைவ�� ந�ன�  

பைட�ததாE�  ெதாியவி�ைலேய! 

 

சமகால வா�ைவ  கைலயழேகா� பிரதிபI.�  க)ணா�களாக இலகிய/க0  

திகழ ேவ)�� . இ/ேகா பல க)ணா�க0  ரச�  8ச�படாதைவயாக உ0ளன. 

அவ?றி&  வழியாக�  பா��தா�  எ��தாள�களி&  !ய வகிர/கேள, !ய 

.ழ�ப/கேள ெதாிகி&றன. இவ�களிI6=� !.ச. மா5ப�டவ�  எ&ப� தி)ண� . 

இவர� பைட�$க0  வா�வி&  பட�பி��$க0 . அGவாேற இ=த “ �ட�� '” 

உ0ள�. 

 

இ=த ந�ன�தி&  ெபயேர ஆயிர�  அ��த/கைள3  !ம=� வ6கிற�. இ&5 இ=திய 

வா�ைவ ஒ6 “ �ட� '" ��=� வ6கிற�. ஒ6 தாE  வயி?5�  பி0ைளக0  ம�தியி�  

பிள4க0 , பிாி4க0  தி�டமி��  �ட�ப�கி&றன. அதிC�  ப��தவ�க0  ெநHசி�  

$��$�  .ழ�ப/க0  உ6வாக�ப�கி&றன. இ=த ந�ன�தி�  வ6�  இர)� 

ஆசிாிய�க0  அ=நிேயா=நியமாக இ6=த அழ. எ&ன; பி&ன�  அ� சிைத4 ப�ட 

ேகார�  எ&ன! 

 

மத�  மனிதைன உ6வாகவி�ைல; மனித&தா&  மத�ைத உ6வாகினா& . இ=த 

ெமEைய�  ெபாEயாகி  கா�ட�தா&  ஒ6 !யநல  D�ட�  விடா� ேவைல ெசE� 

வ6கிற�. ஆனாC�  மன�  ேசார�  ேதைவயி�ைல. அ�க�ப��  இய�பான 

மனிதேநய உண�4க0  "வி�ப��  கிள�பேவ ெசEJ� . பல -5 ஆ)�கால 

வரலா?றி�  தமிழச�  எ�தைனேயா மதேமாத�கைள  க)�6கிற�. 

அவ?ைறெய�லா�  மீறி�தா&  அ� நிைலெப?5 வா�=� ெகா)�6கிற�. பிற 

மாநில/க ேளா� ஒ�பி��ேபா� தமிழக�தி�  சகி�$�  த&ைம ையJ� . 

ந�Iணக��  எGவளேவா சிற�பாக உ0ள� எ&5 தா&  Dற ேவ)�� . 

இத?காக எ�தைனேயா ெபாியவ�க0  பா�ப��6கிறா�க0 , எ�தைனேயா 

�?ேபா. இயக/க0  பணி$ாி=தி6கி&றன. அவ�க0  விைத�த விைத எ&5�  

�ணாE�  ேபாE  விடவி�ைல. மத�  ெபாியா�களி&  சதி�தி�ட/கைளெய�லா�  மீறி 

இ/ேக இ=�- �KI� -கிறிK�வ ஒ?5ைம நிலவி வ6வ� அத?.3  சா�சி. இ=த 

ந�ன��  ந�பிைக மி.=த இ=த அ��பைட யதா��த�ேதா� நிைற4 
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ெப?றி6கிற�. இ=த ந�ன�தி&  கதாபா�திர/க0  ந�  ம�தியி�  உலவி வ6பவ�க0  

தா� . ஓ�  ஊேர �?5ைகயிட�ப�வ�� , ேபாNK  அ�Oழிய��  Dட $தி� அ�ல 

தா& . ப�திாிைக களி�  வ=த ெசEதிக0 -நம. அைவ ெசEதிக0 ; !.ச.வி?ேகா 

அவ?றி�  இலகிய�  த���ப��6கிற�. இத&   ல�  மனித .ல�தி&  மீ� 

பாசமிக ஓ�  உ0  ள�ைத வாசக�க0  க)� ெகா0வா�க0 . சமகால வா�4 ப?றிய 

பைட�$களி�  ெசEதி அதிகமாக4� , இலகிய�  .ைறவாக4�  இ6�பதாக சில 

ந�ன ப)�த�க0  �கH!ளிகிறா�க0 . அ�ப�யா? அ� உ)ைமெயனி�  ஏ&  

இ=த ேமாதாவிக0  இலகிய�  .ைற4 படாம�  சமகால வா�ைவ�  பிரதிபIக  

Dடா�? 

 

ஏ&  மன.ைக ம�ம/கைள, அ�4�  ம�மமான ெமாழியி�  எ�தி�  பய�5�த 

ேவ)�� ? அழகிய�  ஊன�ப�� விடDடா� எ&பதி�  �?ேபா. 

எ��தாள�க;.�  �� உட&பா� தா& . ஆனா�  அைத ஒ6 சாகாக  Dறி  

ெகா)� நம� வா�ைவ ேநர�யாக�  பாதி��  ெகா)�6.�  பிர3சிைனகைள�  

ெதாடாம�  த�பி�� ஓ�வைத நா�  அ/கீகாிக ��யா�. இ=த ந�ன�தி�  ஒ6 

�கியமான பிர3சிைன ைதாியமாக4�  இலகிய சீதன�ேதா��  எதி�  ெகா0ள�  

ப��6கிற�. சி5பா&ைம மகளி&  வா�ைவ, உண�4கைள ெப6�பா&ைம 

வ.�ைப3  சா�=த ஒ6வ�  சி�தாி�ப� ஆேராகியமான �&<தாரணமாக உ0ள�. 

!.ச.வி?. நம� வா��� உாி�தாகிற�. 

 

 இரா.கதீரரச&  

தமி�  நா� �?ேபா. எ��தாள�  ச/க�  ெபா�3 ெசயலாள�  

----------- 

பதி
�ைரபதி
�ைரபதி
�ைரபதி
�ைர    

 

அேயா�தி ம�தி தக�� பி?.�  பிற. ப�திாிைககளி�  தைலய/க/க;� , வார 

இத�களி�  சி5கைதக;� , சினிமா உலகி�  திைர�பட/க;�  வ=�0ளன. ஆனா�  

எ/க;.�  ெதாி=� இதி�  யா�  பக�  நியாய�  உ0ள� எ&பைத எ=த பைட�ேபா 

அ�ல� திைர�படேமா !��  கா�டவி�ைல. 

 

எIJ�  8ைனJ�  மாதிாி ச)ைட ேபாடாதீ�க0  எ&5 பி����  தி&<�  

8ைனையJ� , பி�ப��  எIையJ�  ஒேர த���  ைவ���தா&  சி�தாி�தன. ஆனா�  

!. ச��திர�  இ=த நாவI�  யா�  பக�  நியாய�  இ6கிற� எ& பைத�  தி�ட-
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வ�டமாக ெதாிவி�� இ6கிறா� . வ.�$  கலவர�  எ&5 வ6�  ேபா� அைத 

!யநல சதிக0  எ�ப� பய&ப��தி  ெகா0கி& றன எ&பைதJ�  

சி�தாி�தி6கிறா� . 

 

ெந�ைல மாவ�ட�தி�  ேமல�பாைளய�  எ&ற கிராம�தி�  ெப6�பா&ைமயாக 

வா��  �KN�  மக0  !?றிவைளக�ப�ட ெகா�ைமைய ைமயமாக ைவ�� இ=த 

 �ட�ைத உ6வாகியி6கிறா� . 

 

இ=த நாவ�  ப?றி வாசக�  ேதாழ�க0  ஒ6 வாி எ�தி�ேபா�டா�  ந&றிJைடேயா� . 

 

-    ஏகைலவ&  பதி�பக�  

------------- 

�ட� �ட� �ட� �ட� ----    அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 1111    

 

ஒ6 பக� ேவ�பமர��, ம5பக� $ளியமர�� �வாரபாலக�களாE ேதா?ற� 

கா�ட, அத?.� பி&னாI6=த அ=த ம�தி க�Pரமாக கா�சியளி�த�. ஆனாC� 

அத& க�Pர�தி?. ெமாைக ம.ட� ��ட�ப�ட� ேபா�, அத& மா� 

ஜ&ன�கேளா, கத4கேளா இ�லாம� ஆ/கா/ேக ெபா=�கைள கா�� ெகா)� 

கா�சியளி�த�. 

 

அ=த� ‘83சியி�லாத’ க��ட�தி?. ெவளிேய தைரயிI6=� .5. ெந�.மாE 

க�ட�ப�ட சார�தி� 83சி $�க0 மாதிாியான, அைர நி�வாண ஆ)க;�, 

தா/க0 ஆனா அ�ல� ெப)ணா எ&5 அ=த கண�தி� எ=த� 

பிரைஞJமி�லாம� உைடேய உைட=� ேபாக இய/கி ெகா)�6=த 

ெப)க;மாக கரண� த�பD�ய மரண விளி�பி� நி&றப� ைககைள� Rகி 

ெகா)�6=தா�க0. 

 

கா)�ராட� ராமI/க� “எ&னEயா ேவைல ெசEறி/க ேவல...” எ&5 அவ�க0 

ேவைல ெசEவைத3 சாியாக பா�காமேலேய ஒ6 க�� க�திவி�� ெவளிேய 

வ=தவ�, த&ைனேய க)காணி�ப�ேபா� பா��த திவா& �கம�ைவ� பா��� ஒ6 

.�பி� ேபா�டா�. பதி� .�பி� ப?றி கவைல�படாமேல, “ேவைலயா பாகீக 

ேவல... DIய ம��� D�� ேக�டா எ�ப�?” எ&5 திவாைன க)க0 
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ேநா�டமிட, அ=த ம�தியி& Sைழ4 வாயிC. மீ)�� ேபாE ஒ6 எகி5 

எகிறினா�. 

 

ெதா�ைககாக வ6கிறவ�களி& தைலக0 ெதாைலவி� Dட� ெதாியாத ேநர�. 

�ாிய& ேம?.� திகி� ேநாயாளியாகி, க)ைண  �  �� திற=� ெகா)�6=த 

ேவைள. 

 

அ=த ம�தியி& எதி�� திகிI6=��, கிழ.� திைசயிI6=�� ஏெழ��� 

ெப)க0. ெத?கி� ஒ6 ப��� ெப)க0. தைலகளி� ேகாஷாக0 இ�ைல. அைத 

ஈ�க��வ� ேபா� ெந?றி. ேகாஷா ேபா�ட� மாதிாி தைல�� தா5மாறாக3 

சிதறி கிடக, ெந?றிகைள ர�தமாகிய ./.மகாாிக0. எ&றாC� இள!க0 

பிளாK� ./.ம� ெபா�ைட ைவ�தி6=தன�. ெபாி�க0 ெந?றி ேபாதா� 

எ&ப�ேபா� சிவ�$ �ாிய& மாதிாி ஆன ெபா��க0 ைவ�தி6=தன�. உ�I 

உ�I வாயி�, !/க� ேபா&ற விதவிதமான ேசைலகளி� வ=த இள� ெப)க0, 

ந��தர/க0. க��தி� கிட.� மHச0 சர�ைட ஜாெக��?. ெவளிேய 

கா��வ� மாதிாியாக சில�. அ� ெதாியாத�ேபா� ஜாெக��� விளி�$ேபா� 

அவ?ைற ஆகி ெகா)டவ� பல�. சில ெப)க0 �ர�� டயாி� ெநEய�ப�ட� 

மாதிாியான ேசைல க��யி6=தா�க0. அ�தைன ேப6� DI� ெப)க0. 

இ��பிேலா அ�ல� ேதாளிேலா �வ)� கிட=த .ழ=ைதகைள3 !ம=� வ=தா�க0. 

அ�ப�J� ஒ6 .ழ=ைத ஒ6�தியி& இ��பிI6=� இ&ெனா6�தியி& தைலயி� 

���ய 8 ெமா�ைதைய பறிக� ேபான�. 

 

அ�தைன ெப)க;�, அ=த ம�தி வாசI� ஒ�$.Dட நி&5 நிதானிகாம�, 

ெசா=த ���?.0 ேபாவ�ேபா� ேபானா�க0. இ��$ வழியாE இற/க�ேபான 

.ழ=ைதகைள ஒ6 .C. .Cகி ேமேல ஏ?றிெகா)��, ேதாளி� கிட=த 

.ழ=ைத களி& தைலகைள வ6� ெகா���� அ=த ம�தி.0 ேந?5 எ/ேக 

நி&றா�கேளா அ/ேக நி&5 ெகா)டா�க0. 

 

திவா& �கம� அ=த� ெப)கைள ஒ6 தடைவ பா���வி��, ம5தடைவ 

ராமI/க�ைத� பா��தா�. பி&னவ6. ேலசான மகி�3சி. திவா&, அவைர� 

பா���3 சிாி��வி�டா�. அ�ேவ ெபாிய காாிய�. காாிய� ைகD�ய� மாதிாிதா&. 

ேமC� அவ� கவன�ைத அதிகமாE கவ6வத?காக சார�திI6=� கீேழ இற/கி 

ெகா)�6=த ஒ6 சி�தா0 ெப)ைண “ேமேல ஏ5வியா, இ�ல கீேழ இற/கி 
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ஒேரய�யா ேபாறியா?” எ&5 ஒ6 அத��� ேபா�டா�. அைத திவா& ஆேமாதி�ப� 

ேபா� தைலைய ெம�ல ெம�ல ஆ��வ� ேபா� இ6=த�. 

 

இ�தா& சா. எ&5 ராமI/க� ேபச�ேபானா�. இத?.0 திவானி& கவன� 

கைல=த�. 

 

ஒ6 நா?ப� வய� அEய�ப பத�. காகா க5�$ ேவ��, அைதவிட க�� 

க5�பான ச�ைட, க��தி� �ளசி மாைல, ேதாளி� ஒ6 .ழ=ைத. �&னா� ேபான 

மைனவியிட� .ழ=ைதைய நீ��வி�� ம�தி. ெவளிேய ஒ�/க� ேபானா�. 

ஆனா�, அவ� மைனவி அ=த வாசI� நி&றப� ஒ6 �ைற�$ �ைற�ததா�, அவ� 

ஓ�வ�ேபா� நட=� அவைளJ� தா)� ம�தி.0 ேபானா�. ஆனாC� ெப) 

வாைடபடாத இட� எ&5 ஒ&ைற அவேர அ<மானி�� ெகா)� தனி�� 

நி&றா�. அவைர� பா��� ேலசாE3 சிாி�த திவா& மீ)�� ராமI/க�ைத� 

பா��தேபா�, ராமI/க�தி?. அ� ந�ல ச.னமாக� ப�ட�. 

 

ராமI/க�, ேப3ைச எ�ப�� �வ.வ� எ&5 ேயாசி�� எதிேர பா��தா�. 

ம�தி. இ6-5 அ� த0ளி காத� பா�சா4� ���.மா6� ஒ6வ� ேதாளி� 

ஒ6வ� ைகேபா��� ேபசி ெகா)�6=தன�. காத� பா�சா, ஒ6 C/கிைய அ� 

ேதைவயி�ைல எ&ப� ேபால Rகி� பி��� ெகா)� கர� �ரடான ஒ6 

ேமா�டா ச�ைடைய தடவிவி�டப�ேய, ��� .மாைர ேதாளி� த�� எைதேயா 

ேபசி3 சிாி�தா&. அவைன� ேபாலேவ இ6ப�தா5 வய� இைளஞனான 

���.மா� ேப)� ேபா�ட ஒ6 சிலாக&. அத& காலைர� தி6கியப�ேய 

பா�சாைவ� பா�காம� எதி���� ஜ&னைல� பா��தா&. அ/ேக ப�பாளி�பழ� 

ஒ&5 பதிய� ேபா�ட� ேபா� திVெர&5 ேதா&றிய�. பிற. அத?. கா� ைக 

�ைள�� ஒ6 ெகா�யாE ஆன�ேபா� கதைவ� திற=�ெகா)� ெவளிேய வ=� 

அ/.மி/.மாE நடமா� ெகா)�6=த�. கா)�ராட� ராமI/க�தி?., இ� 

!ப ச.னமா, அ�ல� அபச.னமா எ&5 ெதாிய வி�ைல. ஆனாC�, அவ�கைளேய 

 லதனமாக ைவ��� ேப3ைச �வ.வ� எ&5 தீ�மானி��, 

 

“அேதா பா6/க பாE... காத6 இ&னி. ெதா�ைக. வார� ஆ3சாியமாயி6., 

எ&ன விேசஷ�? அ�ப�ேய வ=தாC� ஒ6 ம�� மாியாைத ேவ)டா�. தைலயி� 

ஒ6 .�லா ேவ)டா�. அேதா பா6/க... அ=த ���.மா6� பய க)W எ=த� 
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பகமா ேபா.� பா6/க. நா<� பாேக&. தின�� அ=த� பய அேத இட��ல 

வ=� காகா க)ணா பாகா&. இ�. இ=த காத� பா�சா உட=ைத. நீ/க 

ஏதாவ� ெசEயW�.” 

 

திவா& �கம�, அ=த ஆ) ேஜா�ையJ�, அத?. எதி�பக� ேகாஷா ேபாடாமேல 

தைலைய கா��ய ஆயிஷாைவJ� ேநா�டமி�டா�. உட�$ இய�பாக எாி=தாC�, 

அ=த ஹாஜி அஜீஸு. இ�4� ேவ)��, இ&ன�� ேவ)�� எ&ப� 

மாதிாியான ஒ6 தி6�தி. அேத சமய�தி�, நிைலைமைய, பா�ைவைய� தா)�� 

பழ.� க�ட�தி?. வி��விடDடா� எ&ற ஒ6 ெபா5�$ண�3சி. அவ�கைள� 

பா�க� பா�க� தா& ஒ6 ஜமா� தைலவ� எ&கி&ற எ)ண�� Dடேவ வ=த�. 

ராமI/க�ைத� பா���� ப��� படாமC� ேபசினா�. 

 

“எ�லா� எ/க காத� பா�சாவால... அவ<. இ� ெதாியாமலா இ6.�? ஏதாவ� 

த�� ேக�கலா�&னா எதி���� ேப!வா&. நீயாவ� ���.மா6�ட ெகாHச� 

ெசா�ேல&.” 

 

“நா& ெசா�லாம இ6�ேபனா பாE? அவ& அ�ப& �ைரசாமிகி�ட ெசா�I ைகய 

கால க�� ேபா��ப�யா ெசா�ேற&. அ�$ற� காகா...” 

 

திவா& உஷாரானா�. பாE பாE எ&5 ெசா�C� இ=த ராமI/க� ‘அ)ணா3சி’ 

எ&ற அ��த�தி� காகா எ&ற வா��ைதைய ேபா��வி�டா� எ&றா�, ஏேதா ஒ6 

சமா3சார�தி?. அவ� காகா பி��பதாக�தா& இ6.�. அவைர ‘ெசா�C’ எ&ப� 

மாதிாி திவா& பா��தேபா�, ராமI/க� தைலைய3 ெசாறி=தப� ேபசினா�. 

 

“க���ப�யாகல காகா... எ&ன ம��� நீ/க வி�டா�, இ� வைர.� 

ெசலவழி3ச  W ல�ச ,பாJ� ெதாைலய���< ஓ��ேபாE�ேவ&. ந�ல 

காாியமா3 ேச&< ம�திேயாட �த� மா�ைய க��ற�. ச�மதி3ேச&. 

ஆனாC� இ6�$.�, சிமி)�.�, அேதா DI அதிகமா ேக�கிறா/கேள அ=த 

.�கார� பயCக, அவ/க;.� ெதாிJதா எ&ன? ஏேதா எ&ைன, ைகய 

க�காமேலயாவ� நீ/க பா��கW�.” 
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திவா& �கம�, ஆசாமி எGவள4 ெசலவழி�தி6�பா� எ&பைத 

க)�பி��பத?காக அ=த ெமாைக மா�ைய க)களா� ஒ6 .��மதி�P� 

ெசEவ� ேபா� பா��தா�. ஒ6 ல�ச ,பாEDட ெசலவழி�தி6க மா�டா&. அவ& 

ெசா�ற�ல  &றி� இர)� ெபாE. கா)�ராட� மீ)�� $ல�பினா�. 

 

“உ/கைளJ� கவனி3!கிேற& காகா. நா& எ&னேமா உ/கைள கவனிக 

மா�ேட& எ&கிற மாதிாி பா�கிறீ/கேள. ேபா/க காகா.” 

 

திவா& �கம�, இ�ேபா� ராமI/க�ைத காகா மாதிாிேய சாE��� பா��தா�. 

இவ& த�பியாக� பிறகவி�ைல ெய&றாC�, த�பி மாதிாிதா&. ஆனாC�, 

ப/காளி எ&5 வ6�ேபா� அ)ண&, எ�ப� த�பிைய� பா��பாேனா அ�ப�ேய 

ராமI/க�ைத� பா��தப� ப���படாமC� பதிலளி�தா�. 

 

“ஆக��� பா�கலா�.” 

 

“அ�பாடா, இ�ேபாதாவ� எ& வயி�தி� பாைல ஊ�தினி/க பாE.” 

 

திவா& ேலசாக �கH!ளி�தா�. காாிய� ஆவத?காக காகா (அ)ண&) எ&கிற 

வா��ைதைய� பய&ப��திய இ=த கா)�ராட�, அ� ��=�வி�� எ&5 

ெதாி=த உடேனேய ‘பாE’ எ&5 ேப3ைச மா?றிய� அவ6.3 சிறி�, ெநHைச� 

த�ட�தா& ெசEத�. ஆனாC� அவ� கவனி�பதாக3 ெசா&னதா�, காகா 

பாயான� ெபாிதாக� ெதாியவி�ைல. நாைளேக, த&ைன அவ� கவனிகW�... 

ைபச� ெசE�கலா�. திவா&, கா)�ராட� காைத க��தா�... “இ�வைர.� 

ெசலவழி3சைத நாைள ைபச� ெசE�கலா� ���. வா... ெச. தாேற&...” 

இ=த3 சமய�தி� இ6வ6� ஒ6வைர ஒ6வ� எ�ப� கவனிக ேவ)��, எ=த 

விகிதா3சார�தி� கவனிக ேவ)�� எ&பைத� ேப!வத?காகேவா எ&னேவா 

ேவ�பமர�தி?.� பி&னா� ஒ�/கினா�க0. அ�ேபா� நா&ைக=� ேப� ம�தி� 

பக� வ6வைத� பா��� வி�� திவா& �கம� அ=த ம�தி வாயிC. க�Pரமாக 

நட=� வ=தா�. ராமI/க� பி&னா� ெநா)�ய��� நட=தா�. அ/ேக வ=த 

நா&ைக=� ேப6� திவாைன� பா��தப� நி&றா�க0. திவாேனா, அ=த அEவாி� 

அமீைர ம��ேம ேநா�டமி�டா�. ‘ஐ�ப� வய�.� பிற.� தா� ைவகாத 
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இவென�லா� எவ&...? தைலயி� ஒ6 ெதா�பி Dட ைவகாம� ைக.�ைடைய 

க��யி6கா&. உட�$ ம��� த�ய/காE மாதிாி வ3சி6கா&. இவென�லா� ஒ6 

�KNமா�.’ 

 

எ&றாC�, ராமI/க�, திவாைன� ேபா� அமீைர� பா�கவி�ைல. அவைரJ� 

அ/கீகாிக ேவ)�ய அவசிய�ைத உண�=தவ� ேபா� அவ6. ஒ6 .�பி� 

ேபா��வி��, திவானிட� தா& ெபா�3 சமா3சார/கைள�தா& ேபசியதாக ஒ6 

அ<மான�ைத ஏ?ப����ப�� ேபசினா�. 

 

“எ&ன பாE ெசா&னீ/க? ெதா�ைகைய ேம� மா�. ெகா)� ேபாறீ/களா. 

கீ�� தள�� எ�ைல3 !வைர இ�3!�� ஷ�ட� ேபாடWமா?” 

 

திவா<� $ாி=� ெகா)� அத?ேக?ப� ேபசினா�. 

 

“உ/க;. எ�தைன தடைவ ெசா�ற� ரா�. ஷ�ட6தா& ேபாடW�.” 

 

இ�ேபா� அமீ� .5கி�டா�. 

 

“ஷ�ட� ேவ)டா�,  3! ����. ஒ�ைத ெச/கCல !வ� எ��பிடலா�.” 

 

“அ�ப ம���  3! ��டாதா?” 

 

“ெசா�றத ��சா ேக;/க ராமI/க�. ேம� Dைர ‘P�.�’ !வ6.� இர)ட� 

இைடெவளி வி���டா எ�ப�  3! ����?” 

 

திவா& �கம� அவ�க;.0 நட=த ேப3!.�, தன.� ச�ப=தமி�ைல எ&ப� 

ேபா� எ/ேகேயா பா��� ெகா)�6=தவ�, திV�� தா.த� ேபா� ேபசினா�. 

 

“இைடெவளி வி�ற� இKலா�. விேராத�.” 
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“எ�ப� விேராத�? ந� ெப)� பி0ைளகள இ/ேக கீ��தள��. வரவைழ3!, 

ேம� தள��ல அ�ப�ப நட.ற உபேதச�ைத ேக�க ைவகW�< ஜமா�� ��4 

ெசE���. அதனா�தா& மா�ேய க�டேறா�. இ/ேகJ� அவ/கள ெஜயிCல 

ைவகற� மாதிாி ஷ�ட� ேபாடW�< ெசா�றீ/கேள.” 

 

“எ&ன ேப3! ேபசற அமீ� பிற�தியா& பா�கலாமா?” 

 

“பிற�தியார நாம பாகைலயா? பிற�தியா& நட.� ேபா�� பாகா&. பKஸுல 

ேபா.�ேபா�� பக��ல இ�3!கி�� நிகற� மாதிாி நிகா&. இ/ேகJ� 

பா�கிறவ& பா�க�தா& ெசEவா&. அ�ப�ேய பா��தாC� அவ& ேமாசமா 

பா�கா&< ஏ& நிைனகW�. ���லJ� ெத6விலJ�தா& �ணியால 

ேகாஷா&னா, ம�தியிலJ� இ6�$ ேகாஷாவா?” 

 

திவா&, பதிC. ஏேதா தி6�பி ெகா�க�ேபானா�. அத?.0 காத� பா�சா 

���.மாைர வி��வி��, அ=த� பகமாக ஓ�வ=தா&. ���.மாேரா அவைன 

அ/ேக நி5�தி ைவகாம�, ஆயிஷாைவ க)ண�க ��யா� எ&5 

நிைன�தாேனா, இ�ைல ேப3! !வாராசிய�தி?காக அைழ�தாேனா, ெதாியவி�ைல 

- அவைன ஓ�வ=� இ��தா&. இத?.0 அமீ�, காத�பா�சாைவ� பா��� 

ைகயா��னா�. அதி� ஏேதா ஒ6 அ��த� இ6�பைத� $ாி=� ெகா)ட காத6� 

���.மாைர3 ெச�லமாக ஒ6 த0; த0ளிவி�� அமீ� பகமாக ஓ� வ=� நி&5 

திவாைன� பா���வி��, அமீைர� பா��� க)ண��தா&. இைத� பா���வி�ட 

திவா& �கம� ஆ�திர� தா/காம� �க�ைத� $?5 ேபாலாகி நாைக 

நாக�பா�பாE ெவளிேய நீ��யப�, .5.� ெந�.மாE நட=தா�. 

ராமI/க�ைத� தி�� அ=த� தி�ைட அவ�க;. மைற�கமாக ெகா�க� 

ேபானா�. இத?.0 - 

 

பா/.3 ச�த� ஒI�த�. ‘அ�லாஹி... அப�... அ�லாஹி... அப�’ எ&5 

அைனவ6.� பாி3சய�ப�ட வா��ைதகேளா�, இKலாமிய மக;. ம��ேம 

$ாி=த இ&<� சில அேரபிய வா��ைதக0. உடேன ெத6� பகமாக ெம�தனமாE 

நட=� ெகா)�6=தவ�க0 Dட இ�ேபா� ம�திைய ேநாகி ேவக ேவகமாE வ=� 

ெகா)�6=தா�க0. 
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அ=த ம�தி.�, அத& வளாக�தி� உ0ளட/கிய த�காவி?.� இைடேய அத& 

ெவளிேகா��� ஹ4�-ெசGவக� ெதா��, ப3ைச� பேசெல&5 க6ைண 

கடI& அW�திர�சியாE க) சிமி��ய�. பாசி பட�=த உ�!வ�. ஆ&மீக� 

வ�வ��பான� எ&ப� ேபா&ற ேதா?ற�. ஒGெவா6வ6� வாிைச வாிைசயாE 

நி&5 ஒ6 ஈய� ேபாணிைய எ��� நீேர?றி, �& ைககைள க�வினா�க0. ��� 

கா�களி� மி3ச மீதியி&றி அ0ளி� ேபா�டா�க0. பிற. வாைய  ேகா� ேச��� 

அலசி ெதா�பிையேயா, அ�ல� க��ய ைக.�ைடையேயா எ���வி�� 

தைலைய ஈரைகயா� அலசி வி�டப� சரHசரமான ெப)கைளJ�, இைடயிைடேய 

அ�� தீ�.� .ழ=ைதகைளJ� ஒ�$. Dட பா�காமேலேய ெதா�ைக� 

தள�தி?.0 Sைழ=தா�க0. தி6.ரா& D5� ‘அளவ?ற அ6ளாள<�, நிகர?ற 

அ&$ைடயவ<மாகிய அ�லா’வி& தி6�ெபயைர இதய�தி� ைவ�தப�ேய, அ=த� 

தி6�ெபய� இதய�திI6=� ஒளிகீ?றாE உத�கைள� பிரகாச�ப��திய�ேபா� 

அைனவ6� ெதா�ைக� தள�தி?.0 ேபானேபா� - 

 

கா� ைககைள அல�பிவி��, ச�!தீ& அ=த த�காைவ நிமி�=� பா��தா&. அத& 

ேம� விதான� அபிராமி ேகாயிI& ேகா$ர கலச�ேபா� ெதாி=த�. அத& 

உ3சியிC0ள பிைற நில4�, அவ<.� பிைற��ய பி�தனி& ேகாயிைல 

நிைன4. ெகா)�வ=த�. அபிராமி வண/.� கட40... இ�ேபா� அவ;� 

அ=த ேகாயிI� நி?பா0... சீகிரமாE� ெதா�ைகைய ���� வி��� ேபாக 

ேவ)��. ேகாயிைல� தா)�ய 8/காவி� கா�தி6�பா0. 

 

ச�!தீ& ெதா�ைக� தள�தி?.0 Sைழயாம�, அ�ப�ேய .&றி நி&றா&. ஒ6 

ெப)ைண� ப?றிய எ)ண�, அவ0 யாராக இ6=தாC� அவைள�ப?றிய 

எ)ண� இ�ேபா�, இ=த� ெதா�ைகயி& சமய�தி� வ6வ� த&<0 இ6.� 

இைற ந�பிைகயான ஈமாைன .ைல�பதாகாதா எ&5 த&ைன�தாேன ேக�� 

ெகா)டா&. இனிேம� ெதா�ைக. வ6�ெபா�� இ�ப��ப�ட எ)ண�ேதா� 

வ6வதி�ைல எ&5�, அ�ப� வ=தா� ெதா�ைக ெசEவதி�ைல எ&5� 

தீ�மானி�தா&. அவ& மன�.0 ெதா�ைகயா? அபிராமியா? எ&5 ந�வ� 

இ�லாமேல ஒ6 ப��ம&ற� நைடெப?ற�. 8மிைய விாி�பாக4�, வான�ைத 

விதானமாக4� அைம�த அ�லாைவ� தவிர ம?ற எ)ண� அ�ேபாைத. வர 

Dடா� எ&5 ம6=ைத .�.� ேபா� .ர/ைக நிைனகாேத எ&5 

ெசா�ல�ப�டவ&ேபா� அ/.மி/.மாE� பா��தப�ேய நி&றா&. பிற. அபிராமி 
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இ=ேநர� ேகாயிைல ���� வி��- (அவ<.� ெதாிJ� அவ0 ேகாயிC. 

ேபாவ� அவைன� 8/காவி� பா�க�தா&.) 8/காவி� கா�தி6�பைத நிைன�� 

ெகா)டா&. ஆைகயா� அைரகிண5 தா)�ய�ேபா� இ6 ேவ5ப�ட 

மனநிைலயி� ெதா�ைக ெசEயDடா� எ&5 நிைன�தவ& ேபா� தி6�பி 

Dட�ேபாக நிைன�தா&. அ�ேபா� அவ& த=ைத திவா& �கம� ெதா�ைக 

Dட�திI6=� அவைன க)களா� !)�யி�க அவ& ச)� மா� மாதிாி 

த=ைதைய ேநாகி நட=தா&. 

 

ெதா�ைக� தள�தி� ெவளிேய அ=நிய� இ��பி� அைலேமாதிய .ழ=ைதகளி& 

அ�ைக3 ச�த�; அவ�கைள அத��� தாEைம3 ச�த�; காைக .6விகளி& 

சீ�ைக3 ச�த�; அ�தைன ச�தா ச�த/க;.� அ�பா?ப�டவ�களாE 

அைனவ6� �ராசன� ேபா�ட�ேபா� உ�கா�=தி6=தா�க0. ம)�யி�� 

உ�கா�=� ைகக0 .விய, வாEக0 எைதேயா ஓதி ெகா)�6க அைசவ?5 

இ6=தா�க0. ெதா�ைக. எ&ேற ெநEய�ப�ட ��ப� அ� நீள ேகாைர�பாE... 

அத& நா&க��பர�$. ேவIேபா� இ&ெனா6 பாE. இ�ப� ��ப� ��ப� 

ைத=� பாEக0, அ=த� தள�ைதேய ஒ6 பாE� தைரயாக ஆகியி6=தன. அ�தைன 

ேப� வாEகளிC� ஒ6 �W �W�ேபா, சி&ன ச�தேமா எழவி�ைல. தைல.னி=� 

இ6=த அ�தைன ேபாிட�� ஏேதா ஒ6 ம4னதாக�. ஒ6 பதி ேவக�... ஒ6 

ந�பிைக ராக�. 

 

நீ)ட ெந�ய ேகாைர� பாEகைள சி&ன3 சி&ன� த��� பாEகளாE கா��� 

ெதா�ைகயாள�க;. �&னா� இமா� தனி�தி6=தா�. ம?றவ�கைள� ேபா� 

வ�டவ�டமான பதி� ெதா�பிேயா, கிாிெக� ெதா�பிேயா, .ைற=தப�ச� கா=தி 

.�லாேவா ேபாடாம� ெவ0ைள ேவ��, ெவ0ைள3ச�ைடJட& ஒ6 ெவ0ைள� 

தைல�பாைக க��ய ராமI/க !வாமிக0 மாதிாியான ேதா?ற�. அவ6. 

�&னா� கஃபா எ&<� கட40 ஆலய� இ6.� ேம?.� திைசைய மனதி� பதிய 

ைவ.� ஒ6 திைர3சீைல... ேமேல சி5��, கீேழ ப6�� உ0ளட/கிய !வ�� 

ப.தி. உைட ேபா�ட� மாதிாியான ப3ைச� �ணி, அ/.மி/.� ஆடாம� 

அைசயாம� அைசவ?5� அைசவி��� ஒ6 க�Pரமான க6ைண� ேதா?ற�ைத 

கா��� ப3ைச வ)ண�... 

 

இமா� எ�=தா�. அவேரா� ேச�=� ம?றவ�க;� எ�=தா�க0. சா�தா& எ3சி� 

உமி�� இடமாக க6த�ப�� ெதா�$ளி� இர)� ைககைளJ� ம��� 

அைனவ6� எ�=தன�. பிற. கா�களி� கர/கைள3சாE�� ைவ�� அ�ப�ேய 
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ம)�யி�� ெந?றி தைர த�ட .னி=தா�க0. அ� மாைல� ெதா�ைகயான ‘மாீ�’ 

எ&பதா�, ஏ� தடைவ ‘ரகாய�’ ெசE� ெதா�ைக ���தன�. மனகட�க0 

இ�ேபா� அைல எ��பவி�ைல. அ=த அைலக0 இ�லாத அைலய?ற 

ஆ�கடC.0 ேபான�ேபா&ற ஏகா=த�;  3! ��டாத அ�வார�திI6=� 

வா�ைகயி& ேசதார/கைள� ெபா6�ப��தாத� ேபா&ற ஒ6 ஒ6ைம. 

ச�!தீ&Dட, வCக�டாயமாக வ=த அபிராமியி& எ)ண�ைத மறக�க 

அவள� சி&ன3 சி&ன .ைறகைள Dட த&ைனயறியாமேலேய 

நிைன���பா���, இ�ேபா� அ�லாவிட� அ�ப�ேய ஒ&றிவி�டவ& ேபா� 

க)க0 ெசா6க நி&றா&. 

 

அ�தைன ெதா�ைகயாள�க;� ஒ6வ� பி& ஒ6வராக ெவளிேய வ=தா�க0. 

அவ�களி� இைளஞ�க0, ெப)கைள� பா��� ஒ�/கிவி�� த�காவி?.0 

ேபானா�க0. ந��தர மனித�க0 அ=த� ெப) D�ட�தி& பக�தி� வ=தா�க0. 

ஒGெவா6 .ழ=ைதையJ� உ?5 உ?5� பா���வி�� அதனத& ெந?றி� 

ெபா��?க6ேக வாைய .வி�� ஊதி �வா ெசா&னா�க0. இ�ப��ப�� ேப� 

ஊதி வி�டா�க0. ஆனாC� ெப)க0 D�ட� பிாியவி�ைல. ெதா�ைக� 

தள�திI6=� ப� இற/.� இமாைமJ�, அமீைரJ� அவ�க0 க)க0 ெமாE�தன. 

 

இமா�� அமீ6�, ‘எ�லா வK�களி& ேபாிC� சதி வாE=த யாெதா6 

இைணJமி�லாத’ அ�லாைவ நிைன�தப�ேய அ=த .ழ=ைதகைள 

ெந6/கினா�க0. அ�ேபா� ம4ன�ைத கைல.� கால�3 ச�த�; ப�� 

பதிைன=�ேப� உ0ேள ெந6கிய��� ஓ� வ=தா�க0. யாாிட� �தI� 

ெச�லலாெம&ப� ேபா� அவ�க0 க)க0 அ/.மி/.மாE அைலபாE=தன. 

அ�லாைவ நிைன.� ேபா��, அவ� ெபயாி� காாிய� ஆ?5�ேபா�� கவன� 

கைலயDடா� எ&ற தி6.ரா& ஆைண�ப� கால�3 ச�த/கைள� 

ெபா6�ப��தாம� �வா ெசEத இமா�.�, அமீ6.� கா�� நி?ப� ேபா� 

நி&றா�க0. பிற. அ� வைர.� கா�தி6க ��யா� எ&ப�ேபா�, அ=த� 

பகமாக வ=த திவா& �கம�விட� ஒ6�த� உர�� க�தினா�. 

 

“அேயா�தியி� பாப� ம�திய தைரம�டமாகி�டா/களா�. ‘காP�க0’ ந�ம 

ம�திைய தவி�ெபா�யாகி�டா/களா�... ஓ... அ�லா.” 

 



15 

 

த�காவி?.0, ஒ6 ஜி�பா மனிதாி& மயிIறகி?. �க/ெகா��த இளவ�ட/க0 ஓ� 

வ=தா�க0. ம�திைய வி�� விலகி ���.3 ெச&றவ�க0 தி6�பி வ=தா�க0. 

அ=த வளாக�தி� அ/.மி/.மாE3 சிதறி ந)ப�கேளா� .��ப விஷய/கைள� 

ேபசி ெகா)�6=த அ�தைன ேப6� தாவி� தாவி, .தி�� .தி�� அ=த� 

பகமாE வ=தன�. அ�தைன ேப6.� நட=தைத ந�ப ��யவி�ைல. 

ஆகாய�ைதேய பா��தா�க0. ேசதி ெசா&னவ�கைள சில� தி�கிட ைவ��� 

தைல�பாE� �)ைட சைடேபா� ��கி� ேபா��6=த இமாைம, தி�கிட� 

பா��தா�க0. இமா�, க) விழிகாமேலேய அச=� நி&றா�. திவா&�கம� 

மைல��� ேபானா�. அமீ�, ஆதர4காக காத�பா�சாைவ க)களா� ேத� 

ெகா)�6=தா�. இத?.0 ம�தி இ6=த அ=த� ெத6வி& இ6 பக�� உ0ள கைட 

க)ணிகளி� இ6=தவ�க;� உ0ேள வ=தா�க0. D�ட� ம�தியிI6=� ெத6 

வைர.� நீ)� ெகா)ேட ேபான�. ெப)க0 தி)ைண� R)களி� சாE=� 

பாதி ேகாஷாகேளா� விவர� $ாியாம� நி&றா�க0. ம�தி.0 ஒேர D.ர�. 

‘அ�லா அ�லா’ எ&ற அவல3 ச�த�. ‘இ&சா அ�லா’ எ&ற ெதளி43 ச�த�. 

ஒGெவா6வ6.� த�த� �ேட இ�க�ப�� அத& இ�பா�க;.0 சிகி 

ெகா)ட� ேபா&ற தவி�$. ஒ6வைரெயா6வ� இயலாைமயி� பா�.� 

ைகய5நிைல, ெசா=த கா�கைள ெசா=த ைககேள ெவ��� ேபா�ட� ேபா&ற 

பிரைம. 

 

விவர�ைத ெம�ல ேக0வி�ப�ட இ=�� ெப)க0 இ�ேபா� தி��� தீ��தா�க0. 

 

“பாழா�ேபாற பயCக. ம�தி இ6=தா இ6=���� ேபாக��ேம? இவ/க;. 

எ&ன வ=���? இ�3சவ/க ைகயில கைரயா& அாிக. வாயில $��வர. 

மாாியா�தா. இ�3ச பயCவள இ�H! ேபாக ைவயி தாயி! அடகட4ேள... 

இ�ப�யா ஒ6 ம�திய இ��பா</க?” 

 

இ=த� ெப)க0 த/க;.0 இ�ப�� ேபசி ெகா)�6=தேபா�, அவ�க;. 

ச?5� த0ளி நி&ற ஆ)க0 D�ட�தி� ஒேர ச�த�. 

 

“பழி.�பழி வா/கW�. இ=த ஏாியா4ல ஒ6 இ=� ேகாயில இ6க 

விடDடா�. $ற�ப�/கடா. இ� ஒ6 ஜகா�. ேயாசிக ேநரமி�ைல. இ&சா 

அ�லா. �த�ல அபிராமி ேகாயில இ�கW�.” 
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அ=த� ெப6/D�ட�திI6=�, ஒ6 சி&ன D�ட� கிைள விட�ேபான�. க��ட� 

ெதாழிலாள�க0 கீேழ ைவ�தி6=த ம)ெவ��கைள ஆJத/களாக4�, இ6�$ 

க�பிகைள ேவ�களாக4�, பா)� பா�திர/கைள ேகடய/களாக4� ைவ�� 

ெகா)� அ� $ற�பட� ேபான�. சார/களி� நி&ற ெப)க;� ஆ)க;� அ/ேக 

நி?பதா, கீேழ இற/.வதா எ&5 ெதாியாம� $ல�பி நி&றா�க0. D�ட� 

அவ�கைளJ� பா��� கீேழ இற/.�ப� சமிைஞ ெசEவ� ேபா� இ6=த�. அ�, 

த/கைள� தா.வத?கா, அ�ல� ம�தி மா�ைய க��ய� ேபா�� எ&5 

ெசா�வத?கா எ&ப� $ாியாம� ெதாழிலாள� D�ட� தி.�கா�ய�. 

எ&னெவ&5 ெதாியவி�ைல. ஆனா� ஏேதா ஒ6 விபாீத� நட=தி6கிற� எ&ப� 

ம��ேம அவ�க;.� $ாி=த�. 

 

ஜமா� தைலவ� திவா& �கம�4�, ஹாஜி அஜீஸு�, தீ�ெப��� ெதாழி?சாைல 

அதிப� -6�லா4� ஆ/கா/ேக D�ட�திட� ேகாபதாபமாE� ேப!வ�ேபா� 

ைககா�கைள ஆ�� ெகா)�6=தா�க0. அேத சமய�, அமீ6� காத� பா�சா4� 

இ&<� ஒ6 சில6� கிைளவிட� ேபான D�ட�ைத உாிைமேயா� பி&<.� 

த0ளினா�க0. அவ�கள� ேமாவாEகைள� பி��� ெகHசினா�க0. “அ�லா 

பா��.வா& இ&சா அ�லா. இ/ேக இ6கவ/க நம. எதிாியி�ல.” அ=த 

D�ட�� அவ�க0 ெசா�C. க���ப�வ� ேபா� ேதா&றிய�. ஆனாC� 

ெதாைலவி� வானேம ெவ��ப� ேபா&ற ச�த/க0. ந�ச�திர/க0 

தைரயிற/.வ�ேபா&ற ஒளிகீற�க0. க)W.� ெதாி=த ட4& பக� 

வாணேவ�ைகக0 நட=� ெகா)�6=தன. நாC ெத6க0 தா)�ய ஐ=தாவ� 

இ=�� ெத6வி� Dட சி&ன3சி&ன ேவ��3 ச�த/க0. 

 

அ=த ஜகா� D�ட�, இ�ேபா� காதைரJ�, அமீைரJ� ஒ�கி� த0ளிய�. 

ேகாப�தி� .�$ற� த0ளிய�. நிைல .ைல=� வி�=தவ�கைள மிதிகாம�, 

அவ�க;.3 சCைக கா��வ�ேபா� தா)� ெகா)ேட ேபான�. பி&$றமாE� 

தி6�பிய D�ட�தி& பக� �க� தி6�பி த/கேளா� ேச6�ப� ைககைள 

ஆ��ய�. அ=த கர/க0 ம)ெவ��, கட�பாைர சகிதமாக ைககைள ஆ��ன. 

த/கேளா� ஜகா��. வராதவ�கைள ெவ��� ேபா�ேவா� எ&ப� மாதிாி ஆ�ன. 

பாதி�ேப� பய=�ேபாE, அ=த D�ட�ேதா� ேச�=� ெகா)டன�. 
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கீேழ கிட=த அமீ6� பா�சா4� ஒ6வைர ஒ6வ� ஆதரவாக� பி���ெகா)ேட 

எ�=தா�க0. .ழ=ைதக0 !க� ேத� வ=த ெப)க;. ஏதாவ� நட=� 

விடDடாேத எ&ப� ேபா� அவ�க0 வி�=த��� ஓ�, அ=த� ெப)க0 

D�ட�தி?. �&$ ைககைள நீ�� மனித3 ச/கிIயாE நி&ற ேபா�, ஒ6 ேமா�டா 

ேசைல க��ய ெப) அவ�கைளேய சா�னா�. 

 

“எ&னா பாE நீ/க? எ/கள ஏதாவ� ெசEவா/க&< நீ/க நிைனகிறேத 

த�பி�ைலயா. ��Iயிலேயா கி�Iயிலேயா எ=த� பய ம�திைய இ�3சாC� 

அவ& யா6, நா� யா6, எ/க;. நீ/கதா& அ)ண&மா6. நா/கதா& உ/க 

அகாத/க3சி/க. எ/கள யா6� ஒ)W� ப)ணமா�டா/க.” 

 

அமீ� க)கைள� �ைட��, காத� பா�சாவி& ேதா0ப�ைடைய த& ஈர 

ைககளாேலேய த�� ெகா���, அ=த� ெப)கைள3 !�� கா��னா�. மீ)�� 

அ=த� ெப)க0 தி��� தீ��தா�க0. 

 

“பாழாE� ேபாற பயCவதாயா பி0ைளயாE இ6கிற ந�மள Dட பிாி3சி�வா/க 

ேபாI6ேக. ஊ6 உலக��ல ஒ6 டாடராலJ� !க�ப��த ��யாத ந�ம 

பி0ைளய ேநாJ� ெநா�J� இ=த ம�தியி� வ=�தா& !கமான�. எ=த 

ெநா5/.வாேனா அேயா�தியி� ேபாயி ம�திய இ�3சி6கா& பா6... ஏலா... 

ராசா�தி எ=த இட�தில இ�3சாளா�...” 

 

ச�!தீ& த�மாறினா&. அபிராமி தனகாக கா�தி6�பாேள எ&ற ஒ6 எ)ண� 

ஏ?ப�ட�. ஆனாC� அ=த ம�தி இ�பா��� அவ0 கா�தி6�த�, அவ<.� 

ெபாிதாக� ெதாியவி�ைல. அவ0 கிடகிறா0. 

 

ச�!தீ&, இ�ேபா�, அபிராமிைய பா�க� ேபாவ� இ�ைல எ&5 தீ�மானி�தா&. 

அேத சமய� அ=த ஜகா� D�ட�ேதா� ேச�=� ெகா0வதா, அ�ல� ���� ேபாE 

�ட/கி ெகா0வதா, எ&5� $ாியாம� தைலைய� பிE�� ெகா)�6=தா&. 

 

ம�தி. ெவளிேய வ=த அமீ� ெதாைலவி� ேவக ேவகமாE ேபாE ெகா)�=த 

இKலாமிய D�ட�ைத ெவறி��� பா��தா�. இனி ேம� த&னா� ெசEய 

D�ய� ஏ�மி�ைல எ&ப� ேபா� தவி��� பா��தா�. அவ� பகமாக வ=த 
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காத�பா�சா ேதாளிC�, ���.மா� ேதாளிC� ஆதர4 ேத� இர)� ைககைள� 

ேபா�டப�ேய அவலமாக� ேபசினா�. 

 

“இ=� மத� எாிமைலயாE ெவ�3ச�னால, இKலா�� 8க�பமாக .C/.ேத. 

இ=த 8க�ப��.� அ=த எாிமைல.� இைடயிேல எ�தன ேப� சாக� 

ேபாறா/கேளா? எ�தன ெப)க0...” 

 

அமீரா�, அத?. ேம� ேபச ��யவி�ைல. “அ�லா அ�லா” எ&5 ம��ேம அவ� 

வாE அர?றிய�. 

------------ 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 2222    

 

ேபா�.ரலாE ஒI�த மி&சார மணியி& ஓைச ேக��, உ0ளைற.0 இ6=த 

அபிராமி, $�தக�� ைகJமாE, வைளய� ச�த��ட& கதைவ� திற=தா0. எதிேர 

நி&றவ�கைள� பா��� அ3ச�படவி�ைலயானாC�, சிறி� அச=�வி�டா0. 

ஒ6வைர� பா��த�� $&�5வலான வாE, எHசிய  வைர� பா��த�� தானாE 

அைடப�ட�. கா�கேளா அகல�ப�டன. அவள� .��ப��. மிக4� பழகமான 

ச/கர!�$ Dட அச�தி வி�டா�. சாதாரனமாE ப��� படாமC� தி6 நீ5 8!பவ�, 

அ&5 ப�ைட அ��தி6=தா�. ஒ6 நா;� இ�லாத ச=தன��, அத&ேம� சவாாி 

ெசEத ./.ம�� அவ6.� $தியைவ. 

 

எ&றாC�, அ=த வி�தியாச�ைத, அபிராமி ெபாிதாக எ��� ெகா0ளாத வைகயி� 

மீதி  வ6� கா�சியளி�தா�க0. அவ�களி� ஒ6வ� ��ப�; இ&ெனா6வ& 

பதிென�� வய�� ைபய&;  &றாமவ& நா?ப� வய� ந��தர�. எ�ேலா6� 

ெசா�I ைவ�த�ேபா� கி�ட�த�ட ஒேர நிற�. ம)சிவ�$ நிற�. உ3சி �த� 

பாத� வைர ேகாண� இ�லாத ஒ6 ெச/.�தான ேகா�ைட வைரயலா� எ&ப� 

ேபா&ற உட�வா.கார�க0. �ழ/கா� வைர நீ)ட காகி ட4ச�க0. அவ?ைற 

கGவி ெகா)�6�ப� ேபா&ற ெவ0ைள3 ச�ைடக0. ஒGெவா6�த� ைகயிC� 

காகி நிற�தாலான ஒ6 .)டா=த�. 

 

அபிராமி, அவ�களி& 'ச)�ய�'�தனமான பா�ைவ.3 சிறி� பய=தவளாE,  



19 

 

ச/கர3!�$ மீ� ம��ேம பா�ைவைய நிைலநா��, அவ�கைள வரேவ?ப� ேபா� 

ஒ�கி� பி��த கதைவ விசால�ப��தினா0. எ�� �ழ ம�ேவ��கார� 

ச/கர!�$, அ=த ���?.0 ச�வசாதாரணமாக Sைழ=தேபா�, ]னிபாரகார�க0 

8�!கைள கழ?ற கீேழ .னி=தா�க0. அ=த .னி4 Dட உட?பயி?சி ேபா� 

ேதா&றிய�. 

 

அபிராமி இனிைமேயா� ெசா&னா0. “எ/க0 ���?.0 வார�., 8�ைச 

கழ�ட ேவ)டா�. அ�ப�ேய வா/க,” அ=த ]னிபாரகார�க0, அவைள த/க0 

இயக�தி� ஒ6 ெப) ெதா)டராக அ/கீகாி�த� ேபா�, ]னிபா�மாக $&னைக 

ெசEதேபா�, ேவ�� மனிதரான ச/க!ர�$, ெவ�� மனித� ேபா� �க� !ளி�தா�. 

பிற. உபேதசி�தா�. 

 

“எைத வி�டாC� ஆ3சார�ைத விட�படா��மா. நா� இ�ப� வி�டதாலதா&, 

�Cக�பயCக இ=த ஆ�ட� ஆ�றா<க.” 

 

அபிராமி அவ� �KI� ச�தாய�ைத� ப?றி இ�ப� .றி�பி�டைத, ச�!தீ<. 

எதிராE விட�ப�ட சவாலாE க6தி, ெநளி=தா0. அதனா� ேலசாக ேகாப� Dட 

வ=த�. ‘காபி ேவWமா’ எ&5 ேக�க� ேபான வாைய உத�களா� 8�� 

ெகா)டா0. ஆனாC� ச/கர!�$  3! இ��பைத� பா���வி��, சிறி� 

பாிதாப�ப��3 ெசா�ல வ=தைத3 ெசா&னா0. 

 

“காபி ேவWமா, இ�ேல �K ேவWமா?” 

 

“�K சா�பி�� வி�� அ�$ற� காபி சா�பி�டா� ந�லா இ6.�. எ&ன அ�ப� 

பா�கிறீ/க! இ� எ&�� மாதிாி? இ=த ‘பா�பா’ எ& க)W �&னாேலேய 

பிற=� வள�=த ெபா)W. நி�C அபிராமி, த�பா3 ெசா�I�ேட&. ெமாத�ல காபி 

ெகா�. அ�$ற� �K ெகா�. அ�ேபாதா&, ெதா)ைடJ� வயி5� ெவயிI� 

இ6=� ஏ.^..0ள வ=த� மாதிாி இ6.�.” 

 

அபிராமி சிாி�தாேளா இ�ைலேயா, அ=த ]னிபாரகார�க0, மாநிற�� 8Hைச  
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உட�$� ெத��� ப?க;� ெகா)ட ச/கர!�$ட& ேச�=� சிாி�தா�க0. 

 

அவ�க;. எதிேர ெதாைலவி� 8ைஜ அைறயி& SைழவாயிI�, அ&ைன 

அபிராமி, திாி�ல�� ைகJமாE, சி/க�� ஆசன�மாE உ0ள திைர3 சீைல 

ஒ�க�ப��, அ=த அ&ைன இ�ேபா� �ணிேகா�களாE !6க� ப�டா0. 

அ�ப� ஒ�கிய ைகைய நிமி��தியப�ேய, பழனிேவ� ெவளி�ப�டா�. ெந?றி 

��க வி8தி .விய�, அதி� கல�படமான ./.ம�. க6ேமக நிற�, அதனாேலா 

எ&னேவா, மி&ன� ேபா&ற ப?க0. �5ேகறிய உட�$, .�தி�� நி&ற 

��களா�, பாசி�பாைற ேபா&5 ேதா&றிய மா�$, ெதா�$ைள� ெதா�ட டால� 

ெசயி&. “வா/க, வா/க,” எ&5 ெசா&னப�ேய அ=த .ரC. ஏ?ப அவசரமாE 

நடகாமC�, அவமாியாைதயாக நி?காமC�, அ��த� தி6�தமாE நட=�, 

எதிேரJ0ள ஒ?ைற ேசாபாவி� உ�கா�=தா�. அவ� அ�ப� உ�கா6� வைர 

ெபா5காத ச/கர!�$, சI�� ெகா)டா�. 

 

“நீ/க இ�ப� அ�பாைள வி�=� வி�=� .�பி�றி/க! நீ/க;� நா<� .�பி�� 

எ&ன பிரேயாசன�? ேந?5 ரா�திாி, பK Kடா)� பிளா�பார�தி� இ6=தேத 

ராம� ேகாயிC - அைதJ�, ெசாக�டா& .�யி6�$ பக��ல மாாிய�ம& 

ேகாவிைலJ�, �KI� பய�க உைட3!�டா/க. ந�ம அபிராமி ேகாயிC 

வாசC.0ள Dட வ=��டா/க.” 

 

பழனிேவ� �க�ைத ேகாப�தன� ஆகியேபா� ]னிபார ந��தர�, அவ� 

�க�ைத� பா��தப�ேய ச/கர!�$ட& ேபசிய�. 

 

“நாம பதிC. எ&ன ெசEேதா� எ&கிறைதJ� தைலவ� கி�ட ெசா�C/க” 

 

தைலவ� எ&ற வா��ைதைய ேக�� பழனிேவ�, ஆ3சாியமாக� தைலைய 

நிமி��திய ேபா�, ச/கர!�$ சிாி�$� .�மாள�மாE ேசதி ெசா&னா�. 

 

“!�மா ெசா�ல Dடா�. ரா�திாி இவ/க தைலைமயிேல ந�ம ஆ�க0 R0 

பர�பி�டா/க. அபிராமி ேகாயிC.0ள Sைழய� ேபான �Cக<கள சா�� 
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சா��&< சா�தி� டா/க... அபிராமி ம��� காளிய�மனாE இ6=தி6=தா�. 

அவ<வள ஆ�, ேகாழி பI ெகா�கிற மாதிாி, அ/ேகேய ெகா��தி6பா<க. 

பி&ன எ&ன/க எ�தைன நாைள.�தா& வைளய� ேபா�� கி�� 

இ6க�...ேந�� ந�ம ஆ�கேளாட ரா_ஜிய=தா&.ஒேர வாண ேவ�ைக. 

அW.)� மாதிாி ெவ� ெவ�யாE ேபா�டா/க... அ�4� ம�தி/க;. 

�&னாேலேய ேபா�டா/க.. அ�$றமா `ராம� பட�ைத எ���கி�� ஊ�வல� 

ேபானா/க. எ�லா6� கைடைய  ��டா/க. ஆனாC� என. ஒ6 வ6�த�. 

�KI� பயCக கைடைய  �னா  �றா&. ந�ம இ=�� பயCவ எ�காக 

 ட<�? எ�ப�ேயா ேந�� ட4Wல எ�லா சாE$ பயCக;� ப�மி கிட=தா/க.” 

 

பழனிேவ� ேமாவாைய3 ெசாறி=தப�ேய ேபசினா�; “இGவள4 நட=தி6.; 

என.� ெதாியாம� ேபா3ேச. ஆனாC� இ=�க;� கைடைய  �ன�ல 

த�பி�ல. எாிற க�C. இ=�, �KI�< ெதாிJமா? இ=� கைடயில �KI� 

ேவல பாகா&. அேதா� இ=� யா6, �KI� யா6&< க)� பி�க ��யா� 

பா6/க.” 

 

அ=த ]னிபாரகார�க0 �க� !ளி�தா�க0. பழனிேவைலேய ஒ6 �KNைம� 

பா��ப� ேபால பா��தா�க0. 

 

ஆனா� ச/கர!�$ சமாளி�தா�. 

 

“இ�.�தா& இ=�க;. ஒ6 தனி அைடயாள� ேவW�&< வாதா�கிேறா�. 

ஒGெவா6 �KN��, ஒ6 ெதா�பிய ைவ3சி6கிற மாதிாி, ஒGெவா6 இ=�4� 

ச�ைடயில ஒ6 காவி ெகா�ய .�திகW�.” 

 

“இ�ேபா எ=த சாE$ ெதா�பி ைவகா&. கால� ெரா�ப மாறி��.” 

 

“நீ/க ேவற... ேந�� ரா�திாி பா��தீ/க&னா ெதாிJ�. ��$. வ3ச� மாதிாி 

�KI� ஒGெவா6�த& தைலயிC� ஒ6 ெதா�பி.” 

 

“அ�$ற� எ&ன விசயமாE...” 
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“விசயமி�லாம வ6ேவாமா?... இ=�களான நா�, ஒ6 �கியமான க�ட�தி� 

இ6ேகா�. இ/க Dட ஏதாவ� கலா�டா வரலா�. அதனால, ந�ம �&னணி. 

ஒ6 வCவான தைலவ� ேதைவ. அ� நீ/களாக�தா& இ6க ��J�.” 

 

“ெவளி�பைடயா ேவ)டா�&< நிைனேக&. எ& ெதாழிCல ஆ;� க�சி. 

அ<சரைணயா ேபாகW� பா6/க... ” 

 

“நீ/க ஒ)W... இ�ேபா ஆ;� க�சில Dட ஆதர4 இ6.�/க.” 

 

“ஆனாC�...” 

 

“நீ/க ம��� �&னணி.� தைலவராE இ6க ம5���டா�, அ�$ற� இ=த� 

ப.தியில இ=�க0 இ6கிற�� ஒ)Wதா&. சாகிற�� ஒ)Wதா&. பா6/க... 

நா& ெசா�I ��க4� மணி அ�கி� பா6/க... ெடIேபா& மணிதா&. 

ஆனாC� மணி மணிதா&.” 

 

ச/கர!�$ ேபச�ேபச, .ைழவாE உ�கா�=� இ6=த ]னிபாரகார�க0, அ=த 

]னிபார/கைள� ேபா� த/க;.� கHசி ேபா�� இK�திாி ெசEய�ப�ட� 

ேபா� நிமி�=தி6=தா�க0. அணி வ.�$ ேதாரைண உட� ��வ�� ெதாி=த�. 

இத?.0 பழனிேவ� நிதானமாக எ�=தேபா� மணி3ச�த� நி&ற�. ஆனாC� ஒ6 

இனிைமயான ச�த�... சி/கி த��வ� மாதிாியான ச�த�. அபிராமியி& ச�த�, ‘ஒ6 

நிமிட�... அ�பா இ6கா�,’ எ&ற கனிவான ச�த�. 

 

சா�ப� நிற �ேரயி�, நா&. க)ணா� .வைளகேளா� வ=த அபிராமிJ� 

பழனிேவC� வரா)டாவி& ந��பக� ‘கிராK’ ெசEதா�க0. அபிராமி ெகா��த 

பழரச�ைத ]னிபாரகார�க0 உ?5� பா��தா�க0. காவிகல� �K... ` 

ராம<. க)கைள  � ந&றி ெசா�I ெகா)டா�க0. ஆ)டவ& அ?$த�ைத 

எ�ப� கா��கிறா&. 

 

�K ம��மா காவி... அ=த க)ணா� .வைளJ� காவி நிற�. இவ;. ஒ6  



23 

 

காவி3 ேசைல க�� வி�டா�... ச�வ ெபா6�த�... 

 

அ=த க)ணா� .வைளகைள, அவ�க0 பயபதிேயா� வா/கி ெகா)டேபா�, 

உ0ளைறயி� சாதாரண .ரI� ேபசிய பழனிேவ�, ேபாக� ேபாக உர��� 

ேப!வ� ேக�ட�. அ�$ற� அ�ேவ க�தலாகி இ5தியி� கசி=� ேபான�. 

ச/கர!�$, உட�ைப ெநளி�� ஒ6 காைத ேம� ேநாகாE� Rகி ஒ�� ேக�க 

�ய?சி�தேபா�, அபிராமி க)ணா� .வைளகைள மாறி மாறி� பா��தப�ேய, ஆர 

அமர .��பவ�கைள எாி3சேலா� பா��தா0. ஒ6�த� பாதி கிளாைச ைவ�த 

ேபா�, அவ� மி3ச� ைவகிறா� எ&5 அ=த .வைளைய அவ0 எ�க3 ெச&ற 

ேபா� அ=த ஆசாமி, இர)� ைககைளJ� ைவ��, அைத� Rகி வாE. 

ெகா)� ேபானா�. அவ0 சிரம�ப�� சிாி�ைப அடகி ெகா)டா0. 

 

அபிராமிJ� பழனிேவC� மீ)�� அேத அைறயி� கிராK ஆனா�க0. பழனிேவ� 

அணி�வா� மாதிாி அட��தியான த& மீைசைய வடகயி5 மாதிாி �5கிய ப�ேய, 

தம� இ6ைகயி� ஆ/காரமாE உ�கா�=தா�. ச/கர!�$. விசய�ைத 

ேக�கேவ)�ய அவசிய� இ�லாம� ேபாEவி�ட�. பழனிேவCவி& உத�க0 

ெவ��தன. அைவ ஒ&ேறா� ஒ&5 ஒ�� ெகா)ட ேபா� ச�த� ஏ?ப�ட�. 

 

“பா6/க இ=த அநியாய�ைத-உலக வ/கி தி�ட��ல. ந�ம ஆ?5 கா�வாயிேல 

கா&கிாீ� ேபா��... கைரயிC� கா� ேபாகிற அள4. ேரா� ேபாட விள�பர� 

ெகா��தா/க... நா<� ெட)ட� ெகா��தி6=ேத&... நாC ல�ச ,பா ெடபாசி� 

ேவற க��ேன&...  Wேகா� ,பாE தி�ட�... ெம�ராKல ேகா�ைட வைர.� 

��ேகேஸாட ேபாயி�� ெவ5/ைகேயாட வ=ேத&. கைடசியி� எ&னடா&னா 

அ=த கா)�ராட, திவா& �கம�. ெகா��தா3சா�. இGவள4.� அவ& 

ெட)ட� Dட� ேபாடல, இத நா& விட� ேபாறதா இ�ைல... இGவள4.� நா& 

க�சிகார&< ேப6... அ=த திவா& �கம� �KN� N....” 

 

“இ� யாேராட ேவைலயா இ6.�&< நிைனகீ/க?” 

 

“எ�லா� ந�ம மாவ�ட ம=திாி அ���லா இ6கா& பா6/க, அவேனாட ேவைல... 

இGவள4.� அவ& எலa&ல நி.�ேபா� ஒ6 ல�ச ,பா அ�ேத&. ேபாKட� 

அ�3! ெகா��ேத&. அவ& ெதா.தியி� அ�யா�கைள அ<�பி க0ள ஓ�� Dட 
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ேபாட வ3ேச&... இ=த திவா&, ஒ6 ைபசா Dட ெகா�கல. கைடசில ம=திாி 

அ���லா அவ& சாE$ $�திய கா���டா& பா6/க... என. ேவ)�ய ஒ6�த� 

ேபாE ேக�டா�, ‘உ/க ஆ;. இ6கிற சாராய கைட/க ேபாதாதா... சினிமா 

திேய�ட6/க ப�தா�&< தி6�பி ேக�கானா�...” 

 

அ=த நீ)ட ெந�ய ஆ?றி& கிழ.� ப.தியி�, இேத உலக வ/கி� தி�ட�தி� 

கா�வாE. கா&கிாீ� ேபா��, கைரைய சாைலயாக இ&ெனா6 பிர�க�, ஏ� 

ேகா� ,பாE ெட)டாி�, ஒ6 ேகா� ,பாE.� .ைறவாE3 ெசலவழி��, 

ஆ5ேகா�ைய அ�கி வி�டாரா�... கா&கிாீ� கா�வாைய3 சாி பா��பத?. 

�&ேப, மா லாக நட=த ெபாறியாள�கைள ைக.0 ேபா���, மன3சா�சி�ப� 

நட=த அதிகாாிகைள� ப=தா�J�, கா&கிாீ� ேபா�டதாக கண. ெசEய�ப�ட 

கா�வாயி� அவசர, அவசரமாக த)ணீைர� திற=� விட3 ெசE�வி�டாரா�. 

இதனா� கா&கிாீ� ேபாட ெகா�ட�ப�ட மண�, இ�ேபா� த)ணிைரேய 

அைட�� ெகா)டதா�, அ=த கா�வாைய R� எ�க இ&ெனா6 ெட)ட� 

விட� ேபாகிறா�களா�. அைதJ� அ=த� பிர�கேர எ�க� ேபாகிறாரா�. இ=த 

ேம?.� ப.தி கா�வாயிC�, அவைர� ேபாலேவ நா&கி�  &5 ப/. பண�ைத 

அ�.வத?. '$; பிாி)ேட’ தயாாி�� ைவ�தி6=த பழனிேவ�, இ�ேபா� 

இ6ைகயி� ேசா�=� சாE=தா�. அவ� க)க0 ம��� தீக��களாE� த/கைள� 

தா/கேள எாி�� ெகா)�6=தன... 

 

கா�தி6=த உலக வ/கி கா)�ரா�காாிைய ேந?5 வ=த திவா& த�� ெகா)� 

ேபாயி�டா&. யாைர வி�டாC� அவைன விடDடா�. 

 

ச/கர!�$, நிதானமாக எ�=தா�. பழனிேவ� இ6ைக.� பி&பகமாE� ேபாE 

அவர� ��ைக� த�� ெகா��தா�; தடவி ெகா��தா�. பிற. மீ)�� தம� 

இ6ைக. வ=�, ]னிபாரகார�கைள ஒேர பா�ைவயி� வ�டமி�� வி��, 

விரதியான .ரI� ேபசினா�. 

 

“இ�.� ெபய�தா& ‘இKலா�’ எ&கிற�. ந�ம இ=�க;. இ6கிற 

ெப6=த&ைம அவ/க;. கிைடயா�. என.� ெதாிJ� அ=த .�லாகார& 

ெஜயிகிற�.�, அைம3ச� ஆ.ற�.� நீ/க எ&ன பா�ப�V/க&<.” 
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“எ&ன பா�ப�� எ&ன பிரேயாசன�... கைடசில ந&றி ெக�ட�தனமா...” 

 

இ�.� ெபய� ந&றி ெக�ட�தனமி�ல... இKலா�&< ேப6!” 

 

“இ6க���... இ6க���... ெர)� சாE$ பய�க;� எ/க ேபாறா/க&< 

பா���டலா�...” 

 

“பாக<�&னா, இ�பேவ பாகW�. ந�ம மாவ�ட��. ஒ6 இ=� ம=திாி 

ேவW�&< நா� ேபாராட<�. அத?. ந�ல ச=த��ப� இ�ப வ=தி6....” 

 

பழனிேவ�, எ�ப� எ&ப� ேபா� $6வ/கைள உய��தினா�. அவ� வாைய� 

திற�பத?. �&ேப ]னிபார ந��தர வய�கார� மா�த��� ேபசினா�. 

 

“பாப� ம�திைய இ�3ச�., இKலாமிய� கலா�டா ெசEய ஆர�பி3!�டா/க... 

அ�ப�ேய அவ/க, கலா�டாைவ இைடயி� வி�டாC�, நாம அவ/கள 

விட��யாதப� கலா�டா ெசEய3 ெசEய<�. ந�ம ட4ன� தா)� ேதாி�பக� 

இ6.� பா6/க... மைலேமேல �6க& ேகாவி�... அ�. கீேழ ம�தி இ6.� 

பா6/க. அத நாம இ�3சாக<�... அ�ப ப�/கி கிடகிற �KN�� பாEHசி 

வ6வா&... பல தைல உ6;�... உ6ள��ேம... இ�ப எ&ன உ6ளாமலா 

இ6.�... ப�கள��ல ஒ�பாாி எ�.... இ=த ெகாைலெக�லா� ம=திாி 

அ���லாதா& காரண�&<�, அவ& பதவி விலகW�&<� ஆ��பா�ட� 

ெசEேவா�... அ�ேபா அவ& பதவி விலகி�தா& ஆக<�... அ�.� பிற. திவா& 

�கம� கா)�ராைட ேக&ச� ெசEற� ெபாிய காாியமா எ&ன...” 

 

பழனிேவ� ரசி�� ேக�டா�. அைம3ச� அ���லா அ�ேபாேத ராஜினாமா ெசE� 

வி�ட�. ேபால4�, இவ6ேக அ=த கா)�ரா� கிைட�� வி�ட� ேபால4�, ஒ6 

!கமான ஆன=த களி�$. அேத சமய� �6க& ேகாவிC. �&னாேலேய 

உ6வான ம�திைய இ��பதா எ&ற மன3சா�சியி& சி&ன .�த�... அபிராமி 

சி5மியாE இ6.�ேபா�, அவ;. ஆK��மா மாதிாியான ஈைள  3!... அ=த 

ம�தி.� ேபாE�தா& !கமா3!... 
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பழனிேவ�, எ=த ம�திைய இ��தாC�, அ=த ம�திைய இ�க Dடா� எ&5 

க)��பாக ேபச� ேபானா�. அ�ேபா� ஒ6 தபா� இைளஞ& உ0ேள வ=தா&. 

மணியா�ட� பார�ைதJ�, ஐ=� -5 ,பாE ேநா��கைளJ� அவாிட� நீ��னா&. 

அத& அ�வார�தி� எ�த�ப�ட தகவைல� ப��த�� பழனிேவ�, அ=த 

பார�ைதJ�, ,பாE ேநா�ைடJ� அவனிடேம !6�� ெகா��தா�. பிற. 

க�தினா�. 

 

“அ=த பய� பண� அ<�பினா� நீJ� ெகா)� வ=திட<மா? வா/க 

ம5���ேட&<, அவ&  Hசியிேலேய எறி. ஏ& அ�ப� ேப�ழி �ழிக... 

உன.� அ�4ேற&... இ=தா�மா தன�, ெர)� ,பா ெகா)� வா.” 

 

இ=த மாதிாியான சமய/களி� ம��ேம, கணவனிட� ‘அ�மா’ மாியாைத வா/.� 

தன�மா0, அ=த மாியாைத உடன�யாக ஏ?5ெகா0ள� படவி�ைலயானா�, அவ 

மாியாைதயாகி வி�� எ&பைத உண�=தவ0 ேபா�, அவசர அவசரமாக இர)� 

,பாைய ெகா)� வ=� தபா�காரனி& ைகயி� ைவ�தா0. பழனிேவC. ப?றி 

எறி=த�. எ�ப� அவ& ைகைய இவ0 ெதாடலா�... எ& ைகயி� ெகா��தா 

ெகா�க மா�ேடனா... தி6�� �)ட... 

 

பழனிேவ�, த& ேகாப�ைத, “.னிH! வா/ேக&டா”, எ&5 தபா�காரனிட� 

கா��னா�. அ=த இைளஞ<. வா/க வி6�பமி�ைல. ஆனா� வா/கி�தா& 

ஆக<�... ம5�தா� ‘நா& ெகா��� நீ வா/க மா��யா...’ எ&5 அ��தாC� 

அ��பா�... ேபாN!.� ேபானா�, ‘ெபாிய ம<ஷைன அ�க வ3!��ேய’ எ&5, 

அவ/க;� ெர)� சா�� சா�தலா�...” 

 

தபா� இைளஞ& ேபான�� பழனிேவ� .தியாE .தி�தா�. 

 

“அபிராமி பி��/கி�, ப�தி ப�தியாE க�� இ6ேக& பா6/க... கைடயி/க... 

அ�ல கைடசி கைடய ெதாியா�தனமாE, காத� பா�சா எ&கிற சாE$ பயC. 

வி�ேட&.” 
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“�KNமா இ6=தாC� .�லா ேபாடமா�டாேன... உ6��க�ைட மாதிாி... 

அவ&தாேன.” 

 

“அ=த� பயேலதா&... ம?ற கைட. வாடைக ஏ��ன� மாதிாி அவ<.� 

ஏ�திேன&... இவ& எ&னடா&னா, அவ/கி�ட ேபாயி யா6ேம அதிக வாடைக 

ெகா�க Dடா�&< ெசா�I இ6கா&. அவ<க ேக�கல... எ�ேலா6� 

வாடைகய D�� ெகா��த�ேபா... இ=த� பய பைழய வாடைகைய 

ெகா��தா&... நா& தி6�பி ெகா��தி�ேட&... இவ& எ&னடா&னா என. 

அ=த பண�ைத இ�ப� மணியா�ட� அ<�$றா&... அ=த பி��/ல வ6ச கணகி� 

இ6கிற ந�ம பயCக !�மா இ6கா</க... ஆ5 மாத��. �&ேன வ=த காத� 

பய எ& க)Wலேய விர�வி�� ஆ�ட�பாகா&...” 

 

“இ�.� ேப�தா& ‘இKலா�’ எ&கிற�. இதனா� தா& ந�ம தைலவ� ெசா�றா�- 

இ� இ=�கேளாட காலமி�ல... �ச�ப� ஆ5, அதாவ� ேந?றி� இ6=� 

இ=�கேளா� ெபா?கால� �வ/கி இ6.&< ெசா�றா�.’ 

 

“நீ/க ெசா�ற�... ஒ6 வைகயி�,.. ஒ6வைகயில எ&ன எ�லா வைகயிலJ� 

சாிதா&... இதனா�தா& என. மணியா�ட� அ<�பி இ6கா&.” 

 

இைளய ]னிபார� இ�ப�3 ெசா&ன�. 

 

“இ=�... இளி3சவாய&<...” 

 

இத?.0 ]னிபார� ந���ர� ஆேவசி���. 

 

“ஏ& கவைல�ப�றீ/க... இ�ேபா அவ/க எ&ன ெசEதா/க எ&ப� �கியமி�ல... 

நா� எ&ன ெசEJேறா� எ&கிற� தா& �கிய�... காத�பா�சாேவாட ைகையேயா, 

காைலேயா எ�க ேவ)�ய� எ/க ெபா5�$... விசய�த எ/ககி�ட வி��6/க. 

ஆனா� ஒ6 க)�ச&... நீ/கதா& ந�ம �&னணி.� தைலவராE இ6க<�...” 
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பழனிேவ� அ�ேபாேத �&னணி� தைலவரான� ேபால ஆைணயி�டா�. 

 

“ட4<. ெவளிேய, �6க& ேகாயிC. கீ� இ6கிற ம�திைய தைர 

ம�டடமா.ேவா�... அ�ேபா அ=த� பயCக வ6வா&க... காத�பா�சா4� 

வ=�தாேன ஆக<�... அ/ேகேய அவைன ெவ�� ெபாI ேபாடW�... இ�. 

நா& இ�ேபா எ&ன ெசEய<�&< ெசா�C/க... �&னணி� தைலவ� எ&கிற 

�ைறயி� ேக�ேக&.” 

 

“அ�பாடா, ேக�கிற�. எGவள4 ச=ேதாஷமா இ6. ெதாிJமா. நீ/க ெபாிசா 

ஒ&<� ெசEய ேவ)டா�. க�தி, க�ேபாட ஒ6 -5 ஆ�கள அ<�$/க... 

இ�ேபாைத. ஒ6 இ6பதாயிர� ,பாE... ேபாNKல, இ=� ேபாNKதா& அதிகமா 

மா � ேக�கா&... அவ/க க)ண  �னா�தாேன, நாம ஏதாவ� ெசEய ��J�.” 

 

“சாி, பண�� ஆ;� வ=��டதா நிைன/க.” 

 

அவ�க0 எ�=தி6க� ேபானேபா�, ேஜா�னா ைபேயா� அபிராமி வ=தா0. 

அவ�க0 கா�கைள வைள�� ெகா0வத?காக க)களா� வைள��� பா��தா0. 

த=ைதைய� ேபா� ைவர�ப�ட உட�$ ைவராகியமான பா�ைவ. ேயாசி��வி��� 

ேபசாமC�, ேயாசிகாம� ேபசாமC�, ேயாசி�� ெகா)ேட ேப!வ� ேபா&ற 

லாவக�. 

 

மகைள பழனிேவC விய=� பா��� ெகா)ேட ம?றவ�களிட� ஒ6 ேக0வி 

ேக�டா�. “இவ0 எ�ப�� பிற=தா0< ஓ/க;.� ெதாியா�?” 

 

சைமயலைற.0 த�தளி�� ெகா)�6=த தன�மா0 தி�கி�டா0. எ&ன�த 

உளற� ேபாகிறாேரா எ&5 பைத பைத��, மகளிட� ேபச� ேபாகிற சாகி�, அ/ேக 

ேபாE ெகா)�6=தா0. உடேன பழனிேவ� அவ;.� பா�ைவயாேலேய 

ேகாஷா� ேபா�டா�. “ேதவ�யா �)ைட, இ/ெக&ன� ேவைல” எ&5 உத�கைள 

ஒI எ��பாம� அபிநய� ெசE� கா��னா�. அ=த அ�மா பய=� ேபாE உ0ேள 

ஓ�யேபா�, பழனிேவ� மானிட அபிராமி பிற=த வரலா?ைற விளகினா�. 
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“என. க�யாணமாகி ப�� வ6டமாE .ழ=ைத இ�ைல. எ/க மாமியா� Dட 

ெகா�=தியாைள க��க3 ெசா&னா/க. நாம எ&ன �KNமா...  W 

ெபா)டா�� க��கிற�.�, தலா ெசEJற�.�... ஆ)டவ& வி�ட 

வழியி&< இ6=ேத&... ஆனாC� மன! ேக�கல... ஒ6 ெபாியவ� ெசா&னப� 

‘அபிராமி’ ேகாவிC. ெசGவாE, ெவ0ளி ேபாE அபிராமி அ=தாதிைய� 

ப�3ேச&... சாியா ப�தாவ� மாத� இவ0 பிற=தா0. இவ0 எ&ைன த=ைதயாE� 

பா��தாC�, நா& இவைள அ�மாவா�தா& பாேக&.” 

 

பழனிேவலா� ேம?ெகா)� ேபச��யவி�ைல. .ர� த� த��த�. தவ� ெசE� 

ெப?ற த&மக0, க�bாியி� திவா& �கம� மகேனா�, ‘இK., ெதாKகா’ 

நட�பதாE ஒ6 ெமா�ைட க�தாசி வ=ததிI6=�, அவ� மன��  ளியாE� 

ேபான�. சாைட மாைடயாE� பா��ததி�, அ� உ)ைம ேபால4� ேதா&றிய�. 

 

ச/கர!�$, ஒ6 ேபா� ேபா�டா�. 

 

“பா�பா, பாகிற�. அச� ‘அபிராமி’ மாதிாிதா& இ6கா0.” 

 

அபிராமி.� ெப6ைம பி�படவி�ைல. ெதEவ அபிராமியி& ஒ6 D5, ‘தா&’ 

எ&பதி� ஒ6 ெப6மித�. தைல. ேம� ஒ6 மHச0 ஒளி வ�ட� இ6�ப� ேபா&ற 

அ<மான�. ம?ற ெப)கைள� ேபா� அ�லாம�, தா& ஒ6 ெதEவ� பிறவி எ&ற 

ந�பிைக... 

 

அபிராமி $ற�ப�டா0. அவ0 கால�3ச�த� ஒE=த��, பழனிேவ� ச/கர!�$வி& 

கா�களி� கி! கி!�தா�. 

 

“அ�$ற� அவ&... நயினா� �கம�வி& மக& ச�!தீ&< ஒ6 வா�தி� பய� 

இ6கா&. காேல_ல ேவல பா.ற ந�ப இ=�� ெப)க0 கி�ட ஏடாேகாடமாE 

நடகானா�. அவைன ஏதாவ� ெசEவதாE இ6=தா� இ�பதா& ெசEய<�.” 

 

ச/கர!�$ பதிC. கி!கி!�தா�. 
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“��3!�ேவா�, உ/க .��ப ெகளரவ� தாேன எ/க ெகளரவ�? அ�ப வர��மா... 

ச�!தீைன நா/க கவனிேகா�. எ�.� அபிராமி. ஒ6 ந�ல மா�பி0ைளயாE 

சீகிர� பா6/க...” 

 

பழனிேவ�, வாசைல� தா)�யவ�கைள வழிய<�ப Dட� ெதாியாம� மர�� 

வி�டா�. கைடசியில அபிராமி ச/கதி இவ<க;ெக�லா� ெதாிHச பிற.தா& 

என.� ெதாிHசி6.... இ=த பாப� ம�திைய இ�3ச� சாிதா&. அபிராமி எ&ன� 

தைல.ணிய வ3சி�வாேளா... எ�ப� ைவ�பா0... ச�!தீனி& தைல அவ& க���ல 

இ6=தா� தாேன... 

 

பழனிேவ� ேகாபமாக .�றி, அத?. வ�கா� ேத�வ� ேபா� சைமயலைறைய� 

பா��� ச�த� ேபா�டப�ேய ஓ�னா�. 

 

“ஏ)� தி6�� �)ட மகள வளகிற ல�சணமா�...” 

-------------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 3333    

 

ச�!தீ&, பாப� ம�தியி& இ�பா�க0 ேபாலேவ �ட/கி கிட=தா&. 

 

சாதாரணமாக, க��ைத ேந�ேகாடாகி, தைலைய நிமி��தி உ�கா�=� 

இ6�பவ&, .ைடசாE=� கிட=தா&. நா?காIயி& ��. விளி�பி� தைலைய3 

சாE��, கா�கைள அகல விாி��� ேபா��, உட�பிைன ெநளி4 !ளி4களாகி 

கிட=தா&. ேமேல மார��� ஒ�பாாி ேபா�வ�ேபா� ச�தமி��3 !?றிய 

�6�பி��த மி& விசிறிைய க)கைள3 !ழ?றாமேல பா��தா&. பாப� ம�தி 

இ�ப�டைத விட, க�bாி சகாக0 நட=� ெகா)ட வித� அவைன உCகி� 

ேபா��வி�ட�. ஆ)டா)� காலமாக அ=ேயா&யமாE� பழகியவ�க0 Dட, 

இ�ேபா� த&ைன அ=நியமாE� பா��ப� ேபா� அவ<. ஓ� அ<மான�. ஒ6 

ேவைள அவ�க0 நிைன�ப� ேபா�-ெசா�லாம� ெசா�I கா��வ� ேபா�, தா& 

இ=திய& இ�ைலேயா எ&ற ச=ேதக�. இ=தியனாக அ/கீகாிகவி�ைலேயா எ&ற 

ஆத/க�. 
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ெபா&விழா கால�ைத ெகா)டா�� க�ட�தி?. வ=� வி�ட க�bாி 

எ&பதனாேலா எ&னேவா, அ=த ஆசிாிய அைற ஈயமாE இளி�த�. பி�தைளயாE 

ெவ;�� கிட=த�. அத&!வ�களி� !)ணா�$� ேதா� பிE=�ம) சைதக0 

ெவளி�ப�டன. அ=த ெசGவக அைறயி� மரேகா� கிழி�த�ேபா� இ6பக�� 

ப�தா�பசI ேமைஜக0. எதி��பக� தாவர இய� ஆசிாிய�க;கான ைகெயா�=த 

இ6ைகக0. இவ& உ�கா�=தி6.� பக� வில/கிய� ஆசிாிய�க;கான 

இ6ைகக0. !வ�  ைலயி� ஒ6 Rசி ��ப�ைட ேர.; அவ?றி� பாழைட=த 

$�தக/க0. 

 

ச�!தீ&, க�bாி. �&பாகேவ வ=�வி�டா&. அபிராமி அவ<காக பK 

நிைலய�தி� ஒ�$. நி?ப� ேபா� கா�� நி?பா0 எ&ற உண�வி�லாமேல வ=� 

வி�டா&. ம�தி பாைளய�தி� இ&<� D3சC� .ழ�ப�� ேகாபாதாப/க;� 

அட/கவி�ைல. ேபாதா .ைற. ட4& பக� ேகாபாதாப�ேதா� ேபானவ�களி�, 

பல� தாக�ப�� ஆ/கா/ேக ம6��வமைனகளி� ேச�க�ப��6�பதாக 

ேக0வி. இவ?ைறெய�லா� உ0வா/க ��யாம� �& D��ேய வ=தவ&, அத?. 

�&பாகேவ ர.ராம& இ6�பைத� பா��தா&. அ&றாட� ப�திாிைக ெசEதிகைள 

அவ& ப�க� ேதைவயி�ைல எ&ப�ேபா�, அல!கிறவ� இ=த ர.ராம&. அ=த 

ஆசிாிய D�ட�திேல இவ& ஒ6வ&தா& அவ6. கா� ெகா��பா&. ஆனா� 

இ&ேறா அவ<. வாEெகா�க ம5�தவ�ேபா� !�மா இ6=தா�. இGவள4.� 

ெசEதிக;.� பHசமி�ைல. பாப� ம�தி இ�ப�ட ம5நா0 காைல இ�தா&. 

��I, அகமதாபா�, �ர�, ப�பாE ேபா&ற நகர/களி� -?5கணகான மக0 

ெந6�பி� ெவ=��, ��பாகி .)�களா� �ைளப��� சி&னாபி&னமான 

ெசEதிக0 நிைறயேவ உ0ளன. ச�வேதச அரசியI� இ6=�, அ=த க�bாி 

நி�வாக� ெசா=தகார ஜூனிய� ஒ6வைர� $திய �த�வராE நியமி�த உ0c� 

ெசEதி உ�பட அைன�ைதJ� அல!� அறி4ஜீவி ர.ராம&. ேபாKனியாவி� 

�KN�க0 இன�ப�ெகாைல ெசEய�ப�வ� ப?றிJ�, பாலKதீன�தி� அர$ 

மக0 நாேடா�களாக�திாிJ� நிைலையJ� !�� கா���, இேதா இ=த ர.ராம&, 

இ&5 நாெட/கிC� ெசா=த ேசாதர�க0, ேசாதாிக0 ����க ெகாைல 

ெசEய�ப�� ெகா)�6�பைத� ப?றி அவனிட� ேபச �ய?சி Dட3 ெசEயாத�, 

அவ<. எ&னேவா ேபாI6=த�. அவ0 ேபா�ட .�மா�னி/ைக Dட 

ேமா�னி/காக எ��தவ�ேபா� அைசவ?5 இ6=தா�. இத?.0 அ/ேக வ=த 

ெப6�பாலான ஆசிாிய�க0 ச�!தீ& அ/ேக இ6கDடா� எ&ப�ேபா�, 

தி�கி��� பா���வி��, இ6கிறாேன எ&ப� ேபா� ம?றவ�களிட� கி!கி! 
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எ&5 ேப!கிறா�க0. ஒGெவா6 �க�திC� கி67ண ெஜய=திேயா அ�ல� ராம 

நவமிேயா வ=த� ேபா&ற பதி� பரவச�-ஏேதா ஒ6 8ாி�$-ஆனாC� அவ�கைள3 

!�மா ெசா�லDடா�! இ=� மத� சகி�$� த&ைம உ0ள� எ&பைத எ��� 

கா��வ�ேபா� அவ& அ/ேக இ6�பைத சகி�� ெகா)டா�க0. அேத சமய�, 

அவ& அ/. இ6�பதா� ம�தி இ�க�ப�ட மகி�3சிைய, இ=�க0 நட�திய �ர 

சாகச/கைள ேபச ��யவி�ைலேய எ&ற ஆத/க�, அவ�க0 பா�ைவயிI6�ப� 

ேபா� ச�!தீ<.�ப�ட�. சில� அவைன கா�� .5Hசி�பாE3 சிாி�ப� 

ேபால4� ேதா&றிய�. 

 

ச�!தீ& அவசர அவசரமாE ெவளிேயறினா&. தி6�பி� பாராமேலேய, ஆசிாிய 

அைறக;�, ேசாதைன Dட/க;� ெகா)ட அ=த� தா�வார� வழியாE நட=�, 

அத& �ைனயிI6=� கீேழ .தி��� தாமைர�8 வ�வி� உ6வான சிமி)� 

ேவைல�பா�ைடJ�, அத?. ேம� இ6=த ெகா�க�ப�ைதJ� பா��தா&. 

அமாவாைச, ெபள�ணமி, கிறிK�மK ேபா� !த=திர நா0, வி�தைல நா0, 

தியாகிக0 தின� ேபா&ற நா�களி� ம��� ேதச ெகா�ைய உ3சியி� 83�டலாE 

ெகா)�6.� அ=த க�ப�, இ�ேபா� ெவ5� ெமா�ைடயாக� ெதாி=த�. 

ஆ/கா/ேக அவ<. உயி��$0ளதாE� ெதாி=த க��ட/க0, இ�ேபா� மயான 

அைமதிேயா� D�ய சமாதிகளாக� ேதா&றின. ‘.�மா�னி/ சா�’ எ&ற .ர� 

ேக��� தைல தி6�பினா&. ./.ம� ைவ�த இர)� பாவாைட தாவணிக0. 

Dடேவ ஒ6 வி8தி� ைபய&. கி)ட� ெசEகிறா�கேளா? ம�தி இ�க�ப�டைத3 

!�� கா��கிறா�கேளா? 

 

ச�!தீ&, அவ�கைள� பா��� பதிC.� $&னைக Dட�8காம� நட=தா&. 

மன� ேபான ேபாகி� நிைன��, கா� ேபான ேபாகி� நட=தவ& தன� 

கா�க;. இைடேய ஒ6 ப=� சி.வைத� பா��தா&. ஓ�வ=த இர)�ேப�, 

அவைன ‘எ��� ெகா�’ எ&5 Dட ேக�காம�, அவ& கா�கைள பலவ=தமாக 

அகலமாகி அ=த கா� ப=ைத எ��� ெகா)� ேபானா�க0. மாியாைத. Dட 

‘சாாி’ எ&ற வா��ைதயி�ைல. இ�ேபாதா� எ&5 ஆ/கா/ேக D� D�� 

ேப!கிறா�க0. பாப� ம�தி இ�ப�டைத�தாேனா...? 

 

ச�!தீனா�, அ/ேக நி?க ��யவி�ைல. அவைன� பா��த4டேன ஓ�வ6�  
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உட?பயி?சி ஆசிாிய6� எ&.சி.சி.மாKட6� �க�ைத� தி6�பி ெகா0கிறா�க0. 

எதிேர வ=த ���ல�!மி வழக� ேபா� அவைன� பா���3 சிாிகாம�, அவ& 

எ/ேக ேபசி வி�வாேனா எ&5 பய=த�ேபா� ேவ5 பகமாக� தி6�பி நடகிறா0. 

 

ச�!தீ& Dனி.5கி நட=தா&. த0ளா�ய நா?காI Sனியி� அ�லா�யப�ேய 

கிட=த தா�தா அ��� மஜீ�, �&$ த&னிட� ��� ேமாதி ஆ?ெறா)ணா� 

�யர�ேதா� கைத கைதயாE3 ெசா&ன விவர/க0 இ�ேபா� விKவ,பெம��� 

அவ& கா�கைள .�தின. அவ& தா�தா தீவிர கா/கிரK ெதா)டரா�. கா/கிரK 

வி�தைல இயக ஊ�வல/களி� அ)ண� கா=தியி& பட�ைத� Rகி ெகா)� 

�&னா� ேபானவரா�. ஆனா� அ)ண&க0 இ6வ6� �KN� Nகா�. 

கா/கிரK ஊ�வல�தி?.� ேபா��யாக அ�ல� �&ேனா�யாக ஜி&னாவி& 

பட�ைத எ��� ெகா)� ஊ�வலமாE� ேபாவா�களா�. நா��� பிாிவிைனJ� 

!த=திர�� ஒ6ேசர வ=தேபா� அவ�க0 பய=� வி�டா�க0. அத?. �&ேப ஒ6 

$�கா/கிரKகார� ‘!த=திர� வர��� எ/க;., அ�ேபா ெதாிJ� ேசதி’ எ&5 

மிர��னாரா�. இ�தைகய பய�தாேலா அ�ல� .?ற உண�வாேலா அவ�க0 

.��ப�ேதா� பாகிKதா& $ற�ப�டேபா�, தா�தாைவJ� D�பி�டா�களா�. 

இவேரா அவ�கைள� த�க� பா�தாரா�. அவ�க0 மசியாத ேபா� இ=�� 

ேதாழ�கைள அ<�பி, ‘அ=த கா/கிரK கார& மிர��னா&< பய�படாதீ/க; 

அவ& இGவள4 நா;� ெவ0ைளகார<. வா� பி�3!��, !த=திர� 

வ6�&< ெதாிH! கா/கிர!. வ=த வியாபாாி. நீ/கேளா, த�ேபா சாிேயா 

ெகா)ட ெகா0ைகயிேல ேந�ைமயாE இ6=தவ/க. நீ/க ேபாகDடா�’ எ&5 

ெசா�I� பா��தி6கிறா�க0. ஆனா� அ)ண&க0 பி�வாதமாE 

இ6=தி6கிறா�க0. எ&றாC�, ேபா.� ேபா� க)ணீ� ம�க� பிற=த ம)ைண 

��தமி��� ேபானா�களா�. ஒ6பி� ம)ைண எ��� காகித�தி� ம���� ைபயி� 

ைவ�� ெகா)டா�களா�. அ�ப�� ேபா.�ேபா�, தைமய&மாாி& ெப) 

.ழ=ைதக0 சி�த�பாவி& காைலக�� அ��- உ&ைனவி��� ேபாகமா�ேடா� 

எ&5 அர?றினவா�. ஆ) .ழ=ைதக0, அவைர ‘வா... வா...’ எ&5 ைககைள� 

பி��� இ��தனவா�. அ)ண&மா� ‘ஜாகிரைத யாE இ6=�ேகாடா’ எ&5 

அழத�� ெசா&னா�களா�. தா�தாவா� தாள��ய வி�ைலயா�. அவ�கைள வி�� 

எதி��திைசயி� ஓ�னாரா�. ���?. ேபாE அ/.மி/.மாE $ர)� $ர)� 

அ�தாரா�. தா�தா சாவ�வைர.�, தைமய&மாேரா� வா�=த, ம�தி.� ெத?ேக 

உ0ள பாழைட=த க��ட�தி� மணிகணகி� உ�கா�=தி6�பா�. 
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அ�ேபா� தா�தா ெசா&னைத கைத மாதிாி எ��� ெகா)ட சி5வ& ச�!தீ&, 

இ�ேபா� க)கைள� �ைட�� ெகா)டா&. தா�தாைவ Dட தி�� 

ெகா)டா&. மதியாத ம)ணி� எத?காக இ6கW�? இ=ேநர� தா�தாக0 கைத 

��=தி6.�. ஆனா� ெபாிய�பாக0, ெபாிய�மாக0 இ6�பா�க0. நி3சயமாக 

எ&ைனவிட, எ&ைன மாதிாியான இ/.0ள எ�லா �KI�கைளJ� விட 

ச=ேதசமா�தா& இ6�பா/க. ேபசாம தா�தா4� பாகிKதா<. ேபாயி6கலா�. 

அ�ப�� ேபாயி6=தா� பிற=த ம)ணிேலேய இ�ப��ப�ட அ=நிய� த&ைம 

த=தி6க மா�டா�க0. இ�ப��ப�ட, எ�ேலா6� வழ/கி ெகா�.� அ=நிய� 

த&ைம இ6கிறேத, அ<பவி�தவ�க;.�தா& ெதாிJ�. இ=த நா��� 

ஒGெவா6 �KN�� ஒ6 சராசாி இ=திய� ெப)ைண� ேபால; அவ�க;.� 

பிற=த �� �கிய மி�ைல. $.=த �� $.=த �ேட. 

 

ச�!தீ&, ஒ6 அ&னிய& ேபாலேவ அ=த அைற.0 Sைழ=தா&. வழியி� 

ரஜினிகா=� - கமலஹாச& மகாJ�த�ைத� ப?றி� ேபசி ெகா)� வ=த மாணவ 

மாணவிய� Dட பாப� ம�தி இ�ப�டத?. ச=ேதாச விம�சன� ெசEவ� ேபால� 

ேதா&றிய�. இ� ேபாதா� எ&5, க�bாி. ெவளிேய வாண ேவ�ைகக0 - 

ராமபிரா& அ�ேபா�தா& உயி��ெத�=� வ=த� ேபா&ற ேகாஷ/க0... 

 

அ=த அைற.0, அபிராமி ம��ேம இ6=தா0. ம?றவ�க0 வ.�$க;.� 

ேபாயி6கலா�. 

 

அபிராபி, பி&க��� ெதாியாதப�  ��திைர ேபா��, அத& �ைனைய 

ைக�பி�ேபா� ஒ6 !6காகி இ6=தா0. வாசைலேய ெவறி��� பா��தவ0. 

வழக�ேபா� �0ளி .திகவி�ைல. ெபா�வாக இ=த மாதிாி சமய/களி�, அவ& 

அவ;.� ெதாியாம� அவ0 ��ைய ஒ6 இ��$ இ���, அவ0 க&ன/களி� 

ப0ள/கைள ஏ?ப���கிறவ& - ஆனா�, இ�ேபா� அவைள ெவ5மேன 

பா��தா&. அவேளா- அவைன� ெபாE ேகாப�ேதா� பா��பவ0, இ�ேபா� 

அவேன ெபாE எ&ப�ேபா� பா��தா0. அ�பா, சாைட மாைடயாக3 !�� 

கா��ய� ேபா� ச�!தீ<. வா�ைக�ப�� அவ& ���.0 ேகாஷாேபா�� 

இ6க ��யா�.  ைலயி� �ட/கினாC� �ட/.வாேள தவிர, �கா� ேபாட 

��யா�. ெபயாி� Dட எவ0  ல� பிற=தாேளா அ=த அபிராமியி& ெபயாி�தா& 
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உயி60ளவைர நடமா�வாேள தவிர... ஒ6 சா=� Pவியாக... அ�ல� -�ஜஹானாக 

இ6க ��யா�. 

 

இ6வ6�, ஒ6வேரா� ஒ6வ� ேபசவி�ைல. அவ0 ம�தி இ�க�ப�டத?. ஒ6 

வா��ைத Dட ஆ5த� ெசா�லவி�ைலேய எ&5 ச�!தீ& .ைல=� ேபாE 

உ�கா�=தா&. அவ;ேகா, அவ& ேந?5 ச=திக வராத��, அ&ைன 

அபிராமியி& சி��விைளயா�ேட எ&ற ஒ6 ந�பிைக. ேவ5பகமாக �க�ைத� 

தி6�பி ெகா)டா0- �க�ைத ம��=தா&. மனைத அ�ப�� தி6�ப ��யவி�ைல. 

ஓரா)�. �&$ நட=த ச�பவ/க0. ெநHசி� ஒளியாE நி&றைவ இ�ேபா� 

ெந6�பாE3 !�டன. 

 

அவ?ைற நிைனக நிைனக அவ;. மன� ேக�கவி�ைல. அவ& நிைல.ைல=� 

கிட=த வித� ேவ5, அவ0 தாEைமைய� R)�வி�ட�. எதி��திைசயி� இ6=� 

எ�=�, அவ& அ6ேக நா?காIைய இ���� ேபா�� ெகா)டா0. அ=த 

கண�தி�, ெதEவ அபிராமிைய மனதிI6=� வCக�டாயமாக நீகிவி��, த&ைன 

ஒ6 சாதாரண அபிராமியாகி அவனிட� ேக�டா0 “ேந?5 ஏ& நீ/க வரேல? ஒ/க 

மனசிேல எ&னதா& நிைன�$? ஏ& வரேல&னாவ� இ�ப ெசா�லலாமி�ேல?” 

 

ச�!தீ&, அவைள வாயகல� பா�காம� ப�க���� பா��தா&. ‘பாப� ம�தி 

இ�ப�� உலகேம அைத� ப?றி விம�சி.�. �KN� !�தாயேம தவியாE� 

தவி.�. இவ;. இ=த சமய�திேல தா& நா& காதலனாE இ6க<ேமா? 

ெகாHச/ Dட ‘Vச&^’ ெதாியாதவ0!’ 

 

“எ&ன ச�!தீ&! உ/க மனசிேல எ&னதா& நிைன�$?” 

 

“ேரா� எாிJ� ேபா� நீேரா பி�� வாசி3சகைத உnகைத; எ�4� ெதாியாத� மாதிாி 

ேக�கிறிேய? பாப� ம�தி இ�ப�டத?. ஒ6 ஆ5த� இ�ல. எ/க �ேட இ�H! 

ேபான� மாதிாி நா& ��ேக&, உனெக&னடா&னா நா& உ&ைன� பா�க 

வராத�தா& ெபாிசா� ெதாிJ�.” 

 

“எ&ன ச�!தீ&! நா& எ&னேமா பாப� ம�திைய இ�3ச� மாதிாி� ேப!றி/க.” 
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“இ�ேபா Dட உன. அ=த ம�திைய இ�3ச� உ5�தலேய? நீJ� ஒ6 சராசாி 

இ=�� ெப) மாதிாி தா& நட=�கிேற?” 

 

“ேடா&� டா ஃப�த�! என. !யமாியாைத இ6.! இ=�� ெப) எ&கிறதிேல 

ெப6ைம�ப�ேற&.” 

 

“கைடசியிேல அ�லா உ&ைன கா�� ெகா����டா�.” 

 

“ஏ& அபிராமி உ/கைளJ� கா�� ெகா����டா0.” 

 

இ6வ6�, மன�.0 அ6�பிய மத�ப?ைற, பாப� ம�தி வழியாக4� அபிராமி 

வழியாக4� ெவ5�பாக மா?றி அ=த ெவ5�பிேலேய தீ.ளி�தா�க0. அபிராமி 

அவனிடமி6=� விலகி�ேபாE எதி� வாிைசயி� உ�கா�=தா0. மனைத வச�ப��த 

அபிராமி ப�ட� எ�திய அபிராமி அ=தாதிைய ெநH!.0 ஒ�பி�� 

ெகா)�6=தா0. ச�!தீேனா ேமைஜயி� தைலைய .�$ற� ேபா��, இர)� 

ைககைளJ� அத?. ேம� வைள��� ேபா�� அ�ப�ேய கிட=தா&. 

 

�த� Pாிய� இற=�, இர)டாவ� Pாிய� பிற=தைத கா��� வைகயிேலா 

எ&னேவா க�bாி மணி இ6 ேவ5விதமாE ஒI�தேபா�... 

 

அ=த ஆசிாிய அைற.0, ஒ6வ� பி& ஒ6வராக வ=� ெகா)�6=தா�க0. 

ெவ0ைள சபாாி ேபா�ட ராமான=த�; வி8தி ./.ம டாட� �ரளி, அ=த 

./.ம�ைத �ைற�தப�ேய பா�.� பகலவ& எ&கிற இசகி; எIவா� 

சைடபி&னிய வாளி�பான ���ல�!மி, கா�டாேமா�டா ேசைலக��ய வயதான 

எIசெப�; உதவி� ேபராசிாிய<� ம�திபாைளய�ைத3 ேச�=தவ<மான 

���.மா�. இவ�க0 தனி��வ/க0 - அ�ப� இ�லாத இ&<� சில� ம?5� 

பல�. 

 

எ�ேலா6ேம, அ�ப� கிட=த ச�!தீைன� பா��தா�க0. அத?கான காரண�ைத  
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ேக�ப� ேபா� அபிராமிைய� பா��தா�க0. அவ0 இ�ேபா� �க�ைத ‘ெபாிய 

எ���’ அபிராமி அ=தாதி $�தக�தா� மைற��ெகா)டா0. ராமான=த�, சக 

ஆசிாிய�கைள� பா��� க)சிமி��வி��, அபிராமிையJ� ேநா�ட மி�டப�ேய 

ேக�டா�; நா?ப� வய�கார�, ச�!தீனிட� ஏேதா கட& ெகா�க� வா/கI� 

‘சி�லைற3’ ச3சர4கைள ைவ�தி6�பவ�. ஆைகயாேலா எ&னேவா இ�ேபா� 

அடாவ�யாக4� ஆன=தமாக4� ேக�டா�. 

 

“எ&ன�பா ச�!! ஏ& இ�ப� இ�H! ேபாE கிடகிேற?” 

 

ச�!தீ&, ஆேவசமாக� தைலைய� Rகினா&. �KN�களி& பா�கா�$ 

உண�வி?ேக ேகடயமாக இ6=த பாப� ம�தி இ�க�ப�டைத .�தி கா��றா&. 

கி)ட� ப)Wறா&. இவைன விட�படா�. 

 

“நா& எ�ப� கிட=தா�, உ/க;. எ&ன சா�? ேவWமி&னா எ/க ம�திைய 

இ��த� மாதிாி எ&ைனJ� இ�3!� ேபா��6/க, ஆ�ட� ஆ� நா& ஒ6 �KN�, 

சி5பா&ைமகார&, இ=த ம)ணி� பிற=த அ=நிய&.” 

 

ஆசிாிய�களி� ஒ6 ப.தியின� .ழ�பி� ேபானா�க0. 

 

ம5ப.தியின� எவராவ� அவ<.�பதி� ெசா�ல��ேம எ&ப�ேபா� அ=த 

‘ஒ6வைர’ ஒGெவா6வ� �க�திC� ேத� ெகா)�6=தா�க0. ���.மா� தன� 

ெசா=த ஊ�காரனான ச�!தீ<. ஆ5த� ெசா�வத?காக அவ& பகமாக� 

ேபாக� ேபானா&. அ�ேபா� டாட� �ரளி அவைன� த& பகமாக இ���� 

பி��� ெகா)�, ேமைஜ ேம� தைலைய� ேபா�� அைத நிமி��தி கா��ய 

ச�!தீ& தைல. இைணயாக தன� தைலையJ� தா��தி ைவ��ெகா)� 

இளகாரமாE ேக�டா�: 

 

“இ�வைர.� வைளய� ேபா��6=த எ/க ஆ�க0 ஒ6 ேசH!காக 

ம)ெவ��ையJ�, இ6�$ க�பிையJ� எ��த� உன.� ெபா5கIயா?” 

���.மாரா� தாள ��யவி�ைல. டாட� �ரளியிடமி6=� த&ைன  

வி�வி��� ெகா)�, ேகாப�ேதா� ேக�டா&. 
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“அ� எ&ன சா� எ/க ஆ�க0? நாம எ�ேலா6ேம ஒேர ஆ�க0 தா&!” 

 

“அ�ப��தா& நாம நிைனேகா�! ஆனா அவ/க நிைனகேலேய!” 

 

“உ/க ‘நா�ல’ எ&ைன3 ேச�காதி/க!” 

 

டாட� �ரளி, அ�க வ6வ�ேபா� ேபசிய ���.மாாிடமி6=� விலகி, 

ஒGெவா6 �கமாக� பா��தா�. அைன�� க)க;� அவ� பா�ைவைய� 

தவி��தன. ஆைகயா� அவ� ���ல�!மிைய� $&னைகேயா� பா��தா�. 

இ�வைர ‘இ&ெடெல!வலான’ அவ�, த&ைன அல�சிய�ப��தியைதJ�, 

இ�ேபாேதா கனிவாE� பா��பைதJ� நிைன�� பரவச�ப�ட ���ல�!மி, ‘நா�’ 

எ&கிற வா��ைதயி� ச/கமமாகி, தா& ஒ6 இ=�� ெப) எ&பதி� 

ெப6ைம�ப�டா0. 

 

“ம�திைய இ�3ச� த�$ தா&. அ�காக நாம ஒ�பாாி ேபாடW�< யா6� 

எதி�பா�க�படா�. ெபாியா� Dட பி0ைளயா� சிைலைய உைட3சா�. 

எ�.ஆ�.ராதா, ராமைன ேகவல�ப��தினா�. நா� ெபா5��கைலயா?” எ&றா0 

அபிராமி. 

 

ச�!தீ& மீ)�� தைலைய� Rகினா&. அவைள உாிைமேயா� க�=� 

ெகா0வதாக�தா& நிைன�தா&. பழகிய ேதாஷ�தி� இ=த சகாகளி& 

�&னாேலேய �&$ அவைள, எ=த வா��ைதயா� க)��பாேனா அேத 

வா��ைதைய இ�ேபா�� ெசா&னா&: “அபிராமி பிளிK ஷ� அ�!” 

 

அபிராமி. ேலசான ெதளி4. மகி�3சி Dட. எ�ப�ேயா அவ& ேபசி வி�டா& 

எ&கிற ச=ேதாஷ�. ஆனா� டாட� �ரளி வி�வதாக இ�ைல. நா?ப� 

வயதானC�, அவ6. அவ0 ேம� ஒ6 க). 

 

“ஏE... ச�!தீ& உ& மன!ல எ&ன�பா நிைன�$? ஒ6 இ=�� ெபா)W&னா, 

அGவள4 இளகாரமா? அபிராமி !யமாியாைதJ� !ய க6��� ெகா)டவ0. 
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அவ0 எ&ன ேகாஷா ேபா�டவளா? வாைய  �கி��6க! அவைள ஏ&யா ‘ஷ� 

அ�’ எ&கிற?” 

 

ச�!தீ&, திணறி� ேபானா&. அபிராமிைய தனகாக� பாி=�ைர.�ப� க)களா� 

ெகHசினா&. இத?.0 ஒேர க�த�, D3ச�; இதனா� ெவளிேயயி6=�� ஆசிாிய, 

மாணவ� பைடெய��$க0. அபிராமி.� தா& இ�ேபா� ஒ6 இ=�� ெப) 

எ&ற எ)ணேம ேமேலா/கி நி&ற�. டாட��ரளி ேக�ட� நியாயமாE�ப�ட�. 

ஏேதா காதI3சா, அதனாேலேய அ�ைம&< ப�டா ெகா��ததா ஆயி�மா? 

அபிராமி� தாேய, எ& க)ைண� திற=தி�ட� அ�மா! ச�!தீ& சமா3சாரமாE ஒ6 

��ெவ�க, இ&ைன. உ&ைன .�பி�ட� �)ேபாகல... தாேய... இ�ேபா... 

எ�ப��மா... நா& நட��க<� ச�ேவKவாி... 

 

டாட� �ரளியி& �கஉ=�தC. உ�ப�ட அபிராமி இ�ேபா� ச�!தீைன� 

பா��� தி6�பிக�தினா0. 

 

“J ஷ� அ�.” 

------------ 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 4444    

 

அவ& அ=த� தி)ைண கைட. �&னா� ைசகிைள நி5�தினா&. ெவ0ைள 

இனாம� பி�யி& இ6பக�� பி��தி6�த ���ைள�த இ6�$க0 ேபா&ற 

இர)� கர/கைளJ� எ��தா&. ைசகிளிI6=� இற/காமேல �& பகமாE 

.வி��, ‘பா6.’ இ6பக�� கா�கைள அகல� ேபா�டா&. பி&$றமாக� தி6�பி 

க6�$ ர�ப� கயிறா� க�ட�ப�ட ெவ0ைள ஈ3ச�பாE Dைடைய� தி6�பி� 

பா��தா&. அதி�, விைளயா�� அர/க இ6ைகக0 ேபா� அ�க�காE 

ைவக�ப�ட ப3ைச ெவ?றிைல க��களி� ைக ேபா�டா&. பி&ன� 

ெவ?றிைலகா�$ அ�வார/களி� பிசினாE ஒ��ய பாசிையேயா, Rசிையேயா 

அ�$ற�ப��திவி��, ஐ=� க4ளி ெவ?றிைல க��கைள எ��� அவளிட� 

நீ��னா&. பிற. நீ��ய ைககைள3 !6கி, ஏைழகளி& நர�$க0 ேபா� 

ெவளி�பைடயாE� ெதாி=த ெவ?றிைல கா�$கைள பி��� ெகா)� ஒ6 உத5 

உதறினா&. உதறிவி��, அ=த கைடயி& �&பக� நீளவாகி� ெபா6�த�ப�ட 



40 

 

மர�பலைகயி� ெவ?றிைல க�ைட ைவ��வி��, அவைள ஏறி��� பா�காமேல 

ைசகி0 இ6ைகயி� ஏறி, ெபட�கைள ஒ6 அ��� அ��தியேபா� - 

 

“ேயாG  �பனா�...” 

 

அவ& ைசகிைள நி5�தினா&. ஒ6 காைல ெபடவிC�, ம5காைல� தைரயிC� 

ைவ�தப�ேய தி6�பி� பா��தா&. அவ0 தைலையேய ைகயா��வ�ேபால 

ஆ��னா0. உடேன, அவ& கா�கைள� தைரயி� ேதE�தப�ேய, பி&பகமாக� 

த&ைனJ�, ைசகிைளJ� ெகா)�வ=தா&. உ0ேள நி&ற அவைள� பா��தா&. 

தி)ைணயி� கிட=த சி&ன.ழ=ைத ப�.� ப�யான .5/க��� இ6ைகயி� 

உ�காராம�, அ=த� தி)ைண விளி�பி?. கீேழ கா�கைள மைற��, 

மா�பக�தி?. மரவாைட ேபா�ட�ேபா� மைற�� உ0ேநாகி நீ)ட ஒ6 

பலா�பலைக மைறக நி&ற பா�திமாைவ� பா��தா&. மா�பழ�தி?.� ப�பாளி 

விைதகைளேய க)களாகிய� ேபா&ற ேதா?ற�. எ=த3 சைதJ� ‘எK�ராவாக’ 

இ�லாத ேந��தி. .5.� ெந�.மாE ேகா�க0 ேபா�ட சாதா ேசைல. க�ட� 

ேபா�ட ஜாெக� கீேழ விழ�ேபாகிேற& எ&ப�ேபா� தைலயிI6=� ந�வி 

ெகா)�6=த ேகாஷா. அவ&, அவைள ஏறி��� பா��தா&. எ�தைன நாைள.� 

தா& இ=த  �பனா� ப�ட�, ேக�டாக ேவ)�� இ�பேவ. 

 

“இ=தா�மா உ&ைன�தா&! எ& ேப�  �பனா� இ�ல! மாாிய�ப&.” 

 

பா�திமா அவைன ஓர� சாE��� பா��தா0. ஒ�$.� ேபா�வ� ேபா�, ேதாளி� 

ெதா/கிய ேசைல �ணிைய தைலயி� ேபா�� ெகா)டா0. ேவைல ெசEJ�ேபா�, 

ேபச வி6�பாதவ0 ேபா�, வல�பக� .�பலாE கிட=த ேசாடா� பா���கைள 

எ��� அவ?றி?.ாிய மர�ெப��� ெபா=�களி� திணி�தா0. இட�பக� உ0ள 

ேவ�கடைல மி�டாE ஜா�ையJ�, வல� பக� சாேல� ஜா�ையJ� இ6 

ைககளாC� ஒேர சமய�தி� நக��தி ைவ�தா0. ெவ?றிைல அ�.கைள எ���� 

பி&பக� Dைட  �யி� ைவ�தா0. இத?.0, அவ& ேபாக�ேபாவ� ேபா�, 

அவ& நிழ� ேமேல எ�$வைத� பா���வி��, அவ0 நிமி�=தா0. உட�பி� ப�=த 

Rசி ��ப�ைடகைள� த�� வி�டப�ேய ேக�டா0: 
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“எ&ன ெசா&னீக?” 

 

“நா&  �பனா6 இ�ல&ேன&.” 

 

“பிற. எ�ப� ெவ�திைல வியாபார� பாகீக?” 

 

“ெவ�திைல&னா  �பனா6; பலசர. கைட&னா நாடா6. ேப&சி Kேடா6னா 

சாE$: வ�� கைட&னா மா�வா�! இ�ப�யா நிைனகிற�?” 

 

“அ�ேபா நீ/க எ&ன சாதி?” 

 

“ம<ஷ&. ஆ) சாதி.” 

 

பா�திமா, த&ைனJ�, அவைனJ� ரசைனேயா� பா��தப� வ=த, ஒ6 பிHசி� 

ப��த சி5மி., காைச வா/கி ெகா)� சாேல�ைட� திணி�� வி��, 

அவைன� பா�காம� அ=த� ெத6ைவ� பா��தா0. அ=த� ெத6 ��வ�� 

வ)ண� பால� ேபா�ட� ேபா� நீ)ட -� இைழகைள ெகா)ட தறிக0. 

அவ?றிC� ஆ/கா/ேக ஆ�க0 நடமா� ெகா)�6=தா�க0. அ�ேபா� அவ0 

அவைனJ� $திதாE� பா��ப� ேபா� பா��தா0. இ5கலான உட�$, !60 க�பி 

மாதிாியான க���, கனிவான �க�, �ற� மாதிாியான ��., அ=த ைசகி0 மணி 

ேபா� பிசி5 த�டாத டா)டா) ச�த�, சி&ன கைர ேபா�ட ேவ��. அவ0, 

எதி�� திைசயி� ேதா&றிய சில �க3 !ளி�$கைள� பா���வி��, ேகாஷாைவ 

அகல�ப��தினா0. அவ& ேகாப� ப�டானா அ�ல� சாதாரணமாக ேக�டானா 

எ&ற $திைர அவி�க� ேபாகிறவ0 ேபா� ேக�டா0. 

 

“த�பா ேக���ேடேனா?” 

 

“அ�ப� நிைன3சா நா& தி6�பி வ6ேவனா? ேகாப�ப��6=தா�, ஒ6 ெமாற�$ 

ெமாற3!�� தி6�பி� பா�காம ேபாயி6�ேப&. ஆமா�மா.” 
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“எ� ேப6 ஆமா�மா இ�ைல... பா�திமா.” 

 

“ஏேதா ஒ6 மா. ஆமா தின�� பாேக&. நா& ெகா�கிற ெவ�திைலய எ)Wறேத 

இ�ைலேய ஏ&?” 

 

“எ�லா� ஒ6 ந�பிைகயிலதா&. இ=த வியாபார��ல ேமாச� ெசE� தானா நீ6 

மா� �� க�ட� ேபாறீ6! இ�ல உம. எGவள4 ,பாE கிைட.�!” 

 

“கிைடகிற� ��ப� ,பாE... ேபாNK மா �  W ,பாE. ைசகி0 ேகK அ� 

இ�&5 இர)� ,பா. ஆக ெமா�த�திேல ேத5ற� எ& வய!�பண�. 

எGவளி4&< ெசா�ற�?” 

 

“இ6ப�ைதH! சாிதாேன. அ�ேபா ேவற ெதாழி� பா.ற�?” 

 

“இ=த கால��ல ெதாழி�னாேல அ� க0ள3 சாராE=தா&... ேபாNைச 

ைக.0ேள ேபா��கி�� காE3ச ஆர�பி3!�டா... ேபாNேச ந�மைன 

ைக.0ேள ேபா��க<�< நிைனகிற அள4. கா!� ச�பாாி3!டலா�. 

ெபாிய ம<சனா4� ஆயிடலா�. ஆனா இ��லா� த/.மா? எ&ைன� ெபா5�த 

அள4ேல, உ/க வா�பாைவ மாதிாி ெத�தாேம, தி6டாேம உைழ3!3 சா�பிடW�< 

நிைனேக&. உ/க வா�பா என. ஒ6வழி கா�டறதா3 ெசா�Iயி6கிறா�.” 

 

“எ/க வா�பாவா! அ�ப உ6�ப�டா�லதா&...” 

 

“அவ6உ6�ப�டாேரா இ�ைலேயா, அவராேல நிைறய ேப� 

உ6�ப��6கிறா/க&< ெதாிJ�. ஆமா... நா<� அ�ப�பி�3ேச பாேக&. உ/க 

ெத6விேல ஏ& ஒ6 நா;� இ�லாத வழகமா D� D�� ேப!றா/க?” 

 

“எ/ேகேயா ஆராவிேலேயா, ஐதராபா�ேலேயா பாப� ம�தி&< ஒ)W 

இ6=ததா�. அைத இ�3!�டா/களா�.” 

 



43 

 

“$�சா க�ட� ேபாறா/களா?” 

 

“ெதாியைல... அ�பி� இ�3ச�ேல ஏதாவ� ேகாளா5 நட=தி6.� ேபால ேதாW�, 

வா�பா கி�ேட ேக��3 ெசா�ேற&.” 

 

“நா& ெமாத�ல ெசா�றைத ேக0. வா�பா சா�பி��கி�� இ6கா�. Dடமாட 

நி&5 எ� ேவWமி&< ேக;!” 

 

அ=த ஓ�� ���.0ளி6=� ெவளி�ப�ட ச�ர� ேபக�ைத மாாிய�ப<� 

பா�திமா4� தி6�பி� பா��தா�க0. அவ0 வாச�ப�ைய� தா)�, பக வா��� 

உ0ள ஒ6 ஒ?ைற இ6�$� பலைக அைட�ைப� திற=த� ெதாியாம� திற=�, 

 �யப�ேய கைட.0 வ=தா0. ேமா�டா ேசைல. �ர�� நிற�-ஜிகினா ஜாெக�- 

எ=த ேநர�� தைலயி� எ���� ேபா�� ெகா0வத?காக ��..� பி&னா� 

இ��$� பக� ெதா/கிய ஒ6 �ணி ம��$. ச�ர� ேபக�, மாாிய�பைன� பா��� 

ச=ேதாஷமாக3 ெசா&னா0. 

 

“மாாி உன. ஆJ! -5. இ�ப�தா& இவ0 அ�தா உ&ைன� ப�தி 

ேபசிகி��6=தா�. நீJ� அவைர மாதிாி ேயாகியமா�. அதனாேல ஒன.� ஒ6 

வழி ப)ண� ேபாறாரா�. எ&ன&< ேக�கமா�ேட/கிறீேய. அதா&  ணாவ� 

ெத6விேல இ6கிற �ைர3சாமி �தலாளி ஒ6 மா�� வியாபாாி... அவ6 தய4ல, 

ஒ/க ெர)� ேப6.� ந�ல கால� பிறக� ேபா4தா�... �&னால இவ6 

ம�தியில கணக� பி0ைளயா இ6�� திவா& �க�ம� ம�தி நில�ைத க0ள 

.�தைத. வி�றா6&< ேவைலைய வி�டேபா�- இவைர� தா/கிகி�டவ6 

�ைர3சாமி �தலாளி. ஏெழ�� வ6சமாஅவ6, ம�தி பாைளய வார3 ச=ைதயி� 

வா/கி� ேபா�ற மா�கைள, இவ6தா& $யியைர, $னb6, .&னி ேகா� 

மாதிாியான மைலயாள� மா��3 ச=ைத. ப�தி��� ேபாற� உன.� ெதாிJ�. 

இ�ப� மா� ப�தற ம�தவ/க... $)ணா.ேலJ� $�Cக��ேலJ� கமிஷ& 

ைவ�பா/களா�. சாராய�தி?. பண� ப�தாம ஒ6 மா�ைட Dட வி�தி�� அ� 

ெதாைலH! ேபா3!&< ெசா�I வி�வா/களா�. இவேளாட வா�பா4. இ�ப�3 

ெசEய� ெதாியாேத. அதனாேலேய �ைர3சாமி �தலாளி. அவ6ேமல ஒ6 

ம��மாியாதி. இ�ப அவ6.� பி0ைளக0 தைலெய��தி�டதனால அவ/க இவ6 

அைலயDடா�&< ெசா�றா/க. அதனாேல அ=த �தலாளி இவ6கி�ட ஒ6 

இ6பதாயிர� ,பாயா ெகா��� மா�� வியாபார� பாக3 ெசா�ல� ேபாறாரா�. 
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லாப�திேல பாதி.� பாதியா�. அவ6 எ&னடா&னா ஒ&ைனJ�D��3 ேச�க� 

ேபாறாரா�.” 

 

“அEயEேயா... நா& அ&னாட� காE3சி... ஏ/கி�ேட ஏ� பண�?” 

 

“உ/கி�ேட எவ& பண� ேக�டா&?” 

 

அ=த  &5 ேப6ேம அமீைர� தி6�பி� பா��தா�க0. ேமாவாE. கீேழ யாேரா 

உல��தி� ேபா�ட� மாதிாி இ6�$ இைழக0 மாதிாியான .5=தா�. அேதா� 

அைடயாள� ெதாியாம� ச/கமமா.� மீைச, அளவான உட�$. உழ.3 ச�ைட. 

ந�ல உயர�. �க� கர� �ரடாயி6=தாC�, அவ� க)க0 ஒளி �சின. உ0வைள=த 

ப?க0. நிதானமாக� ேபசினா�. 

 

“உ&கி�ட எவ& பண� ேக�டா&. மா� வா/கி வி�ற� எ& ெபா5�$. அைத3 

ச=ைத. ெகா)� ேபாற� உ& ெபா5�$. லாப�தி� பாதியி� இர)� 

ேப6.� பாதி�பாதி. ஏேதா நா& உன. த�ம� ெசEயிறதாE நிைனகாத, 

எ&னாைலJ� இ�ேபா மா� பி&னாேல அைலய ��யல. ேவ5 ஆைள� ேபா�டா� 

ப�தி��� ேபாற மா�ைட ம��ம�ல, எ&ைனJ� வி���$�வா&. ஒ&ைன� 

ப/காளியா3 ேச�கறதிேல என. ந7ட�மி�ைல. ஏ&னா உன. லாபமா 

வ�றபண��, மா�ப�தற�. DIயாக ெகா�கிற பண�� கி�ட�த�ட 

சாியா�தா& இ6.�. ஆனாC� உ&ைன� ப/காளியா3 ேச�கிறதனாேல 

எ/க;. ஆ) .ழ=ைத பிறகாத .ைறைய� ேபாகிவி�ட� மாதிாி இ6.�.” 

 

அமீாி& .ர� த�த��த�. அவ� அத?. ேம� ேபசினா� அ��வி�வா� எ&பைத� 

$ாி=� ெகா)ட� ேபா�, பா�திமா ேப3ைச மா?றினா0. 

 

“ேயாG  �பனா�! த�$�தா&. ெவ?றிைலகாரேர உ�ம ெவ�திைலய நா/க 

வா/.ற� மாதிாி எ/க கைடயிேல பதிC. ஏதாவ� வா/க�படாதா? 

எ&ைனகாவ� ஒ6 கல6 ேசாடா&< .�கீரா சாியான க6மி.” 

 

“நீ ேவற�மா, ஒ6 நாைள. வாE 6சி க)டா அ�$ற� !�மா இ6கா�. ���ல  
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�ட/கி கிடகிற பைனேயறி அ�ப<.� ெபா� வா/கி ெகா�கDட கா! 

ேதறா�. எ&ைனேய ந�பிகி�� இ6கிற த/க3சிைய கைரேய�த ��யா�.” 

 

“அேடய�பா! ஒ6 ேசாடா4கா இ=த� பHச�பா��?” 

 

“சி5 �ளி ெப6ெவ0ள� எ&கிற� மாதிாி, ெப6 ெவ0ள�� சி5சி5 �ளியாE� 

ேபாயிடலா�!” 

 

“ெவ�திைலகாரேர! நீ� ம��� ப�3சி6=தீ6 இ&ேனர� R0 கிள�பியி6�P6...” 

 

மாாிய�ப<� த&னா� ப�காமC� R0 கிள�ப��J� எ&ப�ேபா� அமீைர 

.5. விசாரைண ெசEதா&. 

 

“எ&ன பாE இ�? ராம� ேகாவிைல இ�3சி6கா/க? க)ணால பா��ேத&. நீ/க 

எ&னடா&னா ம�திைய இ�3சதா3 ெசா�றீ/க? இ�3ச� ராம� ேகாவிலா, 

ம�தியா?” 

 

“இ�3ச� ம�திைய�தா�பா! இ=த அகிரம� எ/ேகJ� நடகா�.” 

 

“நீ/கேவற ட4&ல ெபாிய பK Kடா)� பக� பிளா�பார�திேல ஒ6 ராம� 

ேகாயி� இ6=தேத கிளிD)� மாதிாி. அைத யாேரா ரா�திாிேயாட ரா�திாியா 

இ�3!�டா/களா�, அ=த ேகாவிC. ஒ6 ப�� ைபசா �ட� ஏ�தாத பயCவ Dட 

இ�ேபா .தி.தி&< .திகா<வ. அ�த ேகாவிC �&னால எ3சி ��$ன பயCவ, 

உ)�ய� தி6டன பயCவ எ�லா6� இ�ேபா ராம6. ஏேதா ஆப�� 

வ=தி���&5 D�பா� ேபா�றா/க. எ&ன பாE இெத�லா�? வாயி�லா ஜீவ&. 

அவைர எ�. இ�கW�?” 

 

அமீ� எைதேயா ேயாசி�ப� ேபா� தா�ைய� தடவிவி�ட ேபா�, மாாி அமீ� 

மைனவியிட�, தாயிட� ேப!வ�ேபா� ேபசினா&. “ேபக�மா... நா& வாேர&, 

காைலயில இ6=ேத நா& எ�4� சா�$டல. தைல !���... டாட�கி�ேட 
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ேபானா�, பிள� பிரஷ�< ெசா�Cவா&. அ�. �&னாேலேய ���.� 

ேபாேற&.” 

 

பா�திமாவி?. இதய� வI�த�. ச�ர�ேயக� “எ/க ���ல சா�பி�” எ&றா0. 

மாாிய�ப&, த& பா��. ைசகிைள உ6�ட�ேபானேபா�, அமீ� அவ& மா�பி� 

தன� வல�ைகைய, .5காE ைவ�தப� “சா�பி���ேபா” எ&றா�. 

 

“ேவ)டா� பாE.” 

 

“இ�பேவ நா& ெசா&னப� ேக�க மா�ேட/க. அ�$ற� என.� ப/காளியா 

மாறின பிற. எ�ப� ேக�ேப? நீ ந�ல பி0ைளயா நா& ெசா&னைத ேக�ேப&< 

ந�ப<&னா�, நீ இ/ேகேய சா�பிடW�. சா�பி���� இ/ேகேய இ6. உ&கி�ட 

ெகாHச� ேபச ேவ)�ய� இ6.... ச�ர� நா& ஜமா��. ேபாE�� வாேர&.” 

 

“ேபானமா வ=தமா&5 வா/க. வாைய� திறக�படா�... இ� வைர.� ப�டபா� 

ேபா�� மாாி! நீ சா�பிட வா!” 

 

அமீ�, ஆ/கா/ேக அவர� வர4காக கா�� நி&றவ�கேளா� கல=தா�. சி&ன3 

சி&ன D�ட/க0 ஒ&றாகி, ெப6/D�டமாE� ேபாEெகா)�6=த�. அைதேய 

பா��� ெகா)�6=த ச�ர� ேபக�, மாாிய�பனி& ைகைய� பி��� இ��தேபா�, 

அவ& தய/கினா&. “எ&ன�பா இ�... பாJ/க ��ல சா�பிடDடா�&< யா6� 

ெசா�I .��தா/களா?” எ&5 ேபக� ேக�டேபா�, மாாிய�ப& அ=த ���.0 

�தலாவதாக ஓ�னா&. அ=த அ�மா0 ெகா�ைல�$ற கதைவ� திற=�, அ/ேக 

இ6=த சிமி)� ெதா��ைய3 !��கா��, ஒ6 ஈய�ேபாணிைய நீ��னா0. 

மாாிய�ப&, !?5� �?5� தி6�பி� பா��தா&. நா&ைக=� ெத0ைள மர/க0. 

.ைல ேபா�ட வாைழகைள சி�லா�ைடக0 மைற�� 3! ��ட ைப�� 

ெகா)�6=தன. இ�ப�ேய வி�டா� ஒ6 ேத/காE Dட� ேதறா�... 

 

“ேபக�மா ஒ6 அாிவா0 .�/க!” 
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அ=த அ�மா0 காரண� $ாியாம� அாிவாைள நீ��ய ேபா�, அவ& ச�ைடைய 

கழ��� ேபா��வி�� அாிவாைள இ��பி� ெசா6கி ெகா)�, ெத&ைன மர�தி� 

ஒேர தாவாக� தாவினா&, கீ�ேநாகி� ேபான தைலகைள ெவ��னா&. 

சி�லா�ைடகளி& அ�வார�ைத அாிவாளா� ேகா�க0 ேபா��� பிE�ெதறி=தா&. 

உடேன பாைளக0 த/கநிற� ெப�டக�தி� ப3ைச நிறகாEகைள கா�� 

ெகா)�6=தன. அவ?ைற மாரா�பி� !ம�ப� ேபா� !ம=� கா?றி� 

ஆ�கா��ன. 

 

மாாிய�ப& ஐ=த ெத&ைனமர உ3சிகைளJ� ��$ரவாE� �லகிவி��, 

ைககா�கைள க�வினா&. உாிைமேயா� ேக�டா&. 

 

“சாி இனிேம ேசா5 ேபா�/க!” 

 

ச�ர� ேபக� ஒ6 ேகார� பாைய எ���� ேபா�டா0. !வேரா� ம���� ேபா�டா0. 

அவ& �&னா� ஒ6 த�ைட ைவ�தா0. !ட3!ட ‘களி’ ெகா)� வ=தா0. அ=த 

ேக�வர.D� ெந6�பி� ெவ=� ெவ�ப க��யாE ெகாதி�த�. ேபக�, அத& 

ேம�விதான�தி� அக�ைபைய ைவ�� ஒ6 அ��� அ��தினா0. அ� உ0வா/கி 

வ�ட கிண5ேபா� மாறியேபா�, சைமயலைற.0 ேபாE ஒ6 ஈய�பா�திர�ைத 

ெகா)�வ=� அக�ைபயா� ஊ?றினா0. அ=த� ப.தி. ம��ேம அதிகமாE� 

பாி3சய�ப�ட "ந5.மல" க6வா�� .ழ�$... அைத அவசர அவசரமாE 

களிேயா� ேச�=� சா�பிட� ேபானவ&, அத& !ைவைய அGவள4 சீகிர� 

வயி?5.0  �க�க வி6�பாதவ&ேபா� ஆற அமர ஒGெவா6 வி0ளலாE3 

சா�பி�டா&. கட=த சில ஆ)�களி� இ�ப��ப�ட !ைவ உணைவ க)ட 

தி�ைல. அ�பா4.� கிைட�தா� ச=ேதாஷ�ப�வா�. அவ& ேபக�ைத� பா���, 

“இனிேம எ�ப4� எ&ைன3 சா�பி�&< ெசா�லாதீ/க�மா... அ�$ற� ஒ/க;ேக 

மி3ச� இ6கா�“ எ&றா&. 

 

ச�ர� ேபக�, தாEைமயி& 8ாி�பி� ெப6மித�ப�ட ேபா�, சா�பி�� ���� 

மாாிய�ப& ெவளிேய வ=தா&. பா�திமாவி& ைகயிI6=த ஒ6 ெப��ைய� 

பா��தா&. ச�ரமானெசGவக மர�ேபைழ. அவைன� பா�தத�� அவ0 திற=தா0. 
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ெவ�ெவ� ெம�ைத� ப.திகளி� உ0ள விதவிதமான நைககைள கா��னா0. 

அவ?றி?. ேந��க வ�ணைனJ� த=தா0, 

 

“இ� காசி மாைல... இேதா கவி& க�$ மாதிாி இ6.ேத இ� ைகவைள, இ� 

காேதாட தைல ��ைய ேச��� க��ற ேதா�டC... அ� !/.. இ� தைலக�தி.” 

 

“என.�தா& த&ல!���. எ�. இெத�லா�?” 

 

“இ� கி��� ேமக� ெச��. ஏைழ/கேளாட க�யாண��. வாடைக. 

ெகா�கிற�காக காத� பா�சா, வா�பா4. வா/கி ெகா��தி6கிறா�. 

இ�லJ� லாப��ல, பாதி�பாதி...” 

 

“இ�/கெள�லா� உன.� ேபா�டா எGவள4 அழகா இ6.� ெதாிJமா?” 

 

கலகல�பாE3 சிாி��� ேபசிய பா�திமா ச�ெட&5 வாயைட��� பா��தா0. 

மாாிய�ப&, ஆ��ேபானா&. ‘நா& உ)ட ���. இர)டக� ெசEய 

மா�ேட�மா” எ&5 Dட3ெசா�ல� ேபானா&. ஆனாC� அத?.0 அ=த� 

ெத6�ைனயி� இ6=த சாராய கைடயி� ஒ6 ேட� பாட�. வட.� பக� �க� 

தி6�பி நி&ற அ=த கைடயி& க)ணா� அலமாாிகளி� ப�ேவ5 வ)ண 

பா���க0 நவரா�திாி ெபா�ைமக0 மாதிாி அ�கி ைவக�ப��6=தன. அ=த� 

ெபா�ைமகேள D��பா�வ� ேபா� உ5மி ேமள�ேதாடான பா��. இ6ெபா60 

த6� அசி/கமான பாட�. அதி� எ�த D�ய� இ�தா&. 

 

“சாராய� நா& .�3சா நீJ� ஏ)� ஆ�ேற? 

சர..3 சரகா வ=� நீJ� ஏ)� பா�ேற?” 

 

பா�திமா, ச/கட�ேதா� ெதளி=தா0. அ=த அ�ப�ஒயி& கைடயி� பாட�க0 

ஒI�த�)�. ஆனா� இ�ப� அசி/கமாE ஒI�ததி�ைல. அ�4� இ�ப��ப�ட 

ச�த�தி�! 
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அவளி& ஒGெவா6 �க3!ளி�பி?.� ஏ?ப மாாிய�பனி& உட�$ 

ஒGெவா6விதமாE இ5கிய�. க�தியப�ேய அ=த கைடைய ேநாகி� ேபானா&. 

உ0ேள நி&ற நா&. பய�கைள, ெவளிேய வ6�ப� .ரI�� நட=தா&. 

 

“எ&னடா நிைன3சிய... அகா த/க3சிேயாட ெபாறகாத அ?ப� பயCவளா?” 

-------------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 5555    

 

அ=த ம�தி� தள�தி?.0, வாிைச வாிைசயாக4�, வைர வைரயாக4� விாிக�ப�ட 

ேகார� பாEகளி� இ�ேபா� சி&ன3 சி&ன இைடெவளிக0 ம��ேம ெதாி=தன. 

அ=த� பாைளய�தி� உ0ள ப�� இKலாமிய� ெத6களி� எ��� ெத6களி� 

வா�� P�� ெதாழிலாள�க0, DI� ெதாழிலாள�க0 தவிர, அைனவ6ேம 

ஜமா��. வ=� வி�டா�க0; அ�ப� வ6�ேபா� இைடயிைடேய எதி��ப�ட 

இ=�க0 ச�வ சகஜமாக ேபசியேபா�, ெப6�பாலானவ�க0 பதி� ேபசவி�ைல 

எ&றாC� நி&5 நிதானி�� ேக�க�தா& ெசEதா�க0. அ=த ம�தி 

க�$க��கேளா� ேதா?றமளி�த�. சில6. அைத யாேரா இ���� ேபா�ட� 

ேபால4�, இ�ேபா� அத?. ேப)ேட_ ேபா��6�ப� ேபால4� ேதா&றிய�. 

சா=தமாக வ=தவ�க0 Dட பாயி� உ�கா�=த சகாகைள� பா��த�� ேகாப�க� 

கா��னா�க0. அ�பாவிக;. Dட ஒ6 அ!ர�தன� ஏ?ப�ட�. ஒGெவா6 

�க�திC� ஒ6 8க�ப�; ஒGெவா6 ெநHசிC� ஒ6 எாிமைல, பைழய விேராத/க0 

மறக�படவி�ைலயானாC�, அ�ேபாைத. ம5க�ப�� அ=தக)களி� $திய 

சிேனகித� பா�ைவக0; சில� ைகேயா� ெகா)� வ=த தினசாி� ப�திாிைககைள 

கா��, இ=தியாவி& எ=ெத=த� ப.திகெள�லா� உயிேரா� எாி=� 

ெகா)�6கி&றன எ&பைத விளகி ெகா)�6=தா�க0. ெபாியவ�க0, 

ெப6 3! வி�� அைசவ?5 இ6=தேபா�, ச�!தீ& உ0பட பல இளவ�ட/க0 

ைககைள ஒ&ேறா� ஒ&5 ேமாத வி�� நிைலயிழ=� காண�ப�டா�க0. 

 

எதி��திைசயி� D�ட�ைத ேநாகி ஜமா� தைலவ� திவா& �கம� ச�மண� 

ேபா�� உ�கா�=தி6=தா�. இட�பக� ஹாஜி அஜீK; வல� பக� -6�லா. 

த��த ெமாைகயான �க�� உ6)� திர)ட உடC� ப6�தி ெவ��த�ேபா� 

மி&<� க6�$ நிற�தி� நைரபட�=த தா�ேயா��, ெப6விரைலJ�, ஆ0கா�� 
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விரைலJ� நீ�� விாி�த� ேபா&ற மீைசேயா�� உ0ள திவா& �கம�. இட� 

பக� அஜீK; அ=த� ப.தியி� ெமகாவி?. ேபாEவி�� வ=த ஹாஜி; இ�ப�� 

பல� ேபாEவி�� வ=தாC� உயிேரா� இ6.� ஹாஜி அவ�தா&. வல� பக� 

உ0ள -6�லா, ஒ�I மனித�. ேபசினாC� ேபசாவி�டாC� அவ6. எ�ேபா�� 

உத�க0 ���� ெகா)�6.�. க)க0 சராசாி. அதிகமாக சிமி�� 

ெகா)�6.�. அ=த  &5 ேப6.ேம பாப� ம�தி இ�ப�டைத விட� த/கள� 

மனேகா�ைடக0 இ�ப�டதி� ஆேவச�. எ�ப�ேயா க7ட�ப��� காI� 

வி���� ெபாிய ��ேக7 சா�சியாக வா/க�ப�ட ஆ?5 கா�வாE 

கா)�ரா�?., சாராய வியாபாாி பழனிேவ� நீதிம&ற�தி� ‘இைடகால� தைட’ 

வா/க� ேபாவதாE ேக0வி�ப�ட திவா<. உட�$ ம��ம�ல, உைட Dட� 

ப?றி எாிவ� ேபா� இ6=த�. ஹாஜி, எ=த ேநர�தி� மக0 ஆdஷா, ���.மா� 

பயேலா� ‘இK. ெதாKகாக’� பா�கிறா0 எ&பைத ேக0வி�ப�டாேரா, அ=த 

ேநர�தி� இ6=ேத இவ� மன� அவ� வசமி�ைல. இர)� தடைவ எ�=� ம�தியி& 

வாசC.� ேபாE� பா��தா�. ஒ6 தடைவ தன� ���. �&னா� யா6� 

இ�லாததி� ஒ6 ச=ேதாஷ�. அ=த ச=ேதாஷ�ைத அ�$ற� ஏ?ப�ட �க� 

வி�/கிவி�ட�. ம�தி வாசI� நி&5 பா��தா�, ���.மா� பய�, 

காத�பா�சாபயேலா� நி&5 ெகா)� அவைன� பா�காம� அ��த பக� 

பா�கிறா&. அ=த ஆயிஷா க�ைதJ� ஜ&னைல� திற=� ைவ�� க�பிகளி� 

�க�பதி�� உத�கைள .வி=தப� பா��தா� Dட� ேதவைல... சிாிகிறா0. 

தி6�பி வ=த அஜீK  &றாவ� தடைவ எ�=தேபா� -6�லா, திவா& �கமதி& 

��..� பி&னா� ைகைய ெகா)�ேபாE அஜீைஸ� பி��� ெகா)டா�. 

அவ6.� ஆ5த� ேதைவ�ப�ட�. அவர� P�� ெதாழி?சாைலைய3 ேச�=த பல 

பய�க0 ேமலேகா�� ெத6வி� உ0ள ஒ6 ந�சாி�ப0ளி Dட�தி� �தலாவ� 

]னிய& அைம�பதி� தீவிரமாக இ6கா/களா�. இ=த  வேரா� சிறி� த0ளி 

இமா� அேத தைல�பாைகJட& இ6=தா�. அவைர இவ�கேளா, இவ�கைள, 

அவேரா ெபா6�ப��தியதாக� ெதாியவி�ைல. 

 

திவா& �கம� ஜமா�ைத� �வகி ைவ�� ேகாபமாக�தா& ேபச� ேபானா�. 

ஆனாC�, ெதா�ைக� தளவாசைல ஒ�� ைகயி� ஒ6 �)ைட, ப��� படாமC� 

ெதா/க� ேபா�டப� நி&ற கா)�ராட� ராமI/க�ைத� பா��த�� அவ� 

க)க0 கனி=தன. ைகக0 ஊறின. வாE, சிேனகித �ைறயி� சிாிக� ேபாவ�ேபா� 

இ6=த�. ஆனாC� அG� உஷாரானா�. அேத சமய�, அவ6. ேர�ைட D�� 

ெகா�க ேவ)�� எ&பதிC� .றியாயி6=தா�. அவைர அ�ேபா�தா& பா��ப� 
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ேபால4�, அ=த ேநர�தி� அவ� வரைவ அ/கீகாிகாத� ேபால4� தா.த� 

ெதா��தா�. அேதா� இேலசான எாி3ச�. பைழய ேர��. ஏ?ப ேவைலயளவி� 

சில சி��கைள ெசE� ெச.� ெகா��தாகிவி�ட�. மா �தா& வரவி�ைல. 

வ=��டா& ெபாிசா. “எ&ன ராமI/க�? இ/ேகJமா ஒ/க ெதா�ைல?” 

 

“ஜமா�திேல என. நியாய� வழ/கW�. எ�லா விைலJ� D���. 

ப�ெஜ��.� பிற. சிெம)� Dட கிைடகமா�ேட/.. தைல. வ=த� 

தைல� பாைகேயா� ேபாற� மாதிாியாவ�, ஜமா�� என. க6ைண கா�டW�.” 

 

D�ட�தி�  &றாவ� வாிைசயி� இ6=த !ைலமா<. ஆ�திர� தா/க 

��யவி�ைல. இவ6� சி&ன கா)�ராட�. ம�தி மா� க��� பணிைய த&னிட� 

ஒ�பைட.�ப� திவா& �கம�விட� மா லாக�தா& ேக�டா�. ஆனா� அவேரா 

தா� ேரா� ேபா�ற அவ6. க��டகைல ைகவராத கைல எ&5 ெசா�I 

வி�டா�. அவராவ� ]னிய& ேரா�கைள� ேபா�பவ�. ஆனா� இ=த ராமI/கேமா 

பHசாய�� ேரா�கைள� ேபா�பவ�. இவ6. ெகா���வி�டா�. விடலாமா? 

விட�படா�. 

 

“இேதா பா6/க ராமI/க�. நீ/க அதிகமாக� பண� வா/கி இ=த ம�திைய 

இ&<� அழகா ��3சாC� எ&ன பிரேயாசன�? பாப� ம�திைய இ�3ச� மாதிாி 

உ/க ஆ�க0 இ=த ம�திையJ� ஒ6 நா0 ஒ6 ெபா�தாவ� இ�க�தா& 

ேபாறா/க.” 

 

D�ட�தி� ஒ6 ப.தி ராமI/க�ைத ேகாபமாக� பா��த�. அத?. ஏ?றா?ேபா�, 

அவ� ெந?றியி� தீ��யி6=த ப�ைடJ�, அத& ம�தியி� ைவக�ப�ட ./.ம�� 

ேவ)�ெம&ேற அவ� வ�$. இ�க வ=த�ேபா� ப�ட�. பி&வாிைசயி� 

இ6=த ச�!தீ&, அ�ப<ேக ேவ�� ைவ�ப� ெதாியாம� ெவ�.ரI� 

க�தினா&. 

 

“�த�ல அவைர ெவளிேய?5/க. இ=த ஜமா��ல ஒ6 இ=�. எ&ன ேவைல? 

இ/. நடகிறத ஒ��ேக�� �&னணிகார/ககி�ேட ெசா�ற�கா? 

!ைலமா<. பாயி)� கிைட�� வி�ட�. 
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“ேயாG ராமI/க� எGவள4Eயா DI ெகா��தா/க.” 

 

“பி�3! க�� ைவJ/கடா அவைன!” 

 

ச�!தீ<�, ராமI/க��ட& ஒ6 நில� தகராறி� ஈ�ப��6.� இ&ெனா6�த6�, 

!ைலமா<� இ�ப�� ேபசியதி� ராமI/க� அதி�=� ேபானா�. இ=த3 சமய�தி� 

�த� வாிைசயி� இ6=� அமீ� , ஒ6 பக� இ6=த ேபராசிாிய� இதய��லாவி& 

காதி� ஏேதா கி!கி!க, அவ� அ�ப�J� !�மா இ6க, இ5தியி� அமீேர உரக� 

ேபசினா�. 

 

“இ=த ராமI/க� நம. எதிாியா? அேயா�தியிேல ராம� ேகாவி� இ�கிற�.மா 

ெட)ட� ேபா�றா6. ஏ&யா ராமI/க�.உம. சமய� ச=த��ப� ெதாியாதா?. 

..ேபசாம� ேபா/க.” 

 

“ஒ�� ேக�க வ=தவ& எ�ப�� ேபாவா&?” 

 

பி&வாிைசயி� �0ளி எ�=த !ைலமாைனJ�, த&ைன ேந6. ேநராE� பா��த 

அமீைரJ� ராமI/க� ஒ�$.� பா��� வி��, திவாைன ஆ5தலாக� பா��தா�. 

அவ6� க�தினா�. க)ைண3 சிமி��யப�ேயதா& க�தினா�. ஆனா� 

கா)�ராட6. க�திய�தா& காதி� ஏறியேத தவிர, க) சிமி�ட� க)ணி� 

படவி�ைல. “யா6Eயா இவ6? கால ேநர� ெதாியாம! ந�ல ம<ஷ<. ஒ6 

ெசா�C� ேபாதாதா?” எ&5 திவா& அவைர� பா�காமேல ெசா&னேபா�, 

ராமI/க� அ�வா/கிய மாடானா�. ெம�ல ெம�ல தைலைய .னி=� ெகா)��, 

ஒ6ேவைள D�பி�வா�களா எ&ப� ேபா� கா�கைள அனி3ைசயாக நிமி��தி 

ெகா)��, ெவளிேய நட=தா�. அவ� நட=த வித�ைத� பா���, திவா& 

அச=�வி�டா�. ‘பய� ெசா&னப� பைழய மா ைல Dட தரமா�டாேனா...’ 

 

திவா& �கம� ேபச�ேபான ேபா�, பழனிேவ� கைடக0ல ேப&சி கைட 

ைவ�தி6.� காத� பா�சா4�, தாவர இய� உதவி� ேபராசிாிய� ���.மா6� 

ைகேயா� ைகேகா��� உ0ேள வ=தா�க0. D�ட�ைத� பா��தப�ேய ஒ6 ஓரமாக 
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நி&றா�க0. D�ட�தி� யா6� அவ�கைள� ெபா6� ப��தாதேபா�, ஆயிஷாவி& 

த=ைத ஹாஜி அஜீK ெபாாி=� த0ளிவி�டா�. ெபாிய ைம��னி மக& காதைர� 

பா��� க�தினா�. 

 

“காத6 உன.� இ=த� பி0ைளயா)டா<.� ஆயிர� உற4 இ6கலா�. 

அைதெய�லா� ெவளியிேல வ3!கW�. இ/க ம��மி�ல. இ=த� பக� உ0ள 

ெத6விேலJ� வ3!க�படா�. இ� ஜமா��. கி0;கீைரயி�ைல.” 

 

காத� பா�சா ������� ேபானா&. எேத3ைசயாE ���.மாைர� த& பகமாE 

அைண�� ெகா)ேட ேக�டா&: 

 

“எ&ன ச3சா, இ�பி�� ேபசறிேய? இவ& தைலயிேல .�லா ேபாடல, !&ன� 

ெசEயல எ&கிறைத� தவிர எ�லா விஷய�திேலJ�, இவ& ந�ம Dட இ6கவ&. 

ம�தி இ�3சைத ேக�ட�� இவ& ேசா5 த)ணி Dட சா�பிடேல&< எ/கி�ட 

இவ/க அ�மா �ைறயிடறா/க. ம�தி இ��$ இ=�-�KI� கலா�டாவா மாறாம� 

இ6க இவ<� நா<� ஒ6 தி�ட� Dட வ3சி6ேகா�. இைத3 ெசா�ல�தா& 

வ=ேதா�. இவைன� ேபாக3 ெசா�ற� எ&ைன� ேபாக3 ெசா�ற� மாதிாி.” 

 

“நீ இ6கற�� இ�லாத�� ஒ&<தா&. உ&ைன மாதிாி உதவாகைர/க 

இKலாமிேல பிற=ததாலதா& காP�க0 பாப� ம�திைய இ�3சா/க. இ=த 

ம�திையJ� இ�க� ேபாறா/க.” 

 

அமீ� இ�ேபா� ெகாதி�� ேக�டா�. 

 

“ம�திையJ� ேகாவிைலJ� விட ம<ச/க �கிய� காகா.” 

 

“த�பி ���.மா6, உ&னா� எGவள4 இடHச� பா6, இ&<மா நி?கிற�?” 

 

���.மா� அ/.� இ/.மாE� பா��தா&. 
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ச�!தீைன� ேதாழைமேயா� ேநாகினா&. அவேனா, ேவ5 பகமாE �க�ைத� 

தி6�பி ெகா)டா&. ஆயிஷாவாேலா அ�ல� இய�பான மேனாபாவ�தாேலா 

இKலாமியனாக மாறவி�ைலெய&றாC�, அத?. மதி�$ ெகா��பவ&, ம�தி 

பாைளய�தி& எ�லா� ெத6 கைளJ� ெசா=த� ெத6களாக நிைன�� 

நடமா�யவ&. இ�ேபா� எ/ேக நி?கிேறா�, அ�ல� நி5�த�ப�ேடா� எ&ப� 

$ாியாம� தி6�பி� பாராமேல நட=தேபா�, அவைன காத� பா�சா பி&பகமாE� 

ேபாE ேதாேளா� ேச��� அைண�� ெகா)டா&. ���.மா� க)ணி6� 

க�பைலJமாE அவைன அ�ப�ேய க��� பி��� ெகா)டா&. இ6வ6� 

ம�தி. ெவளிேய வ=தேபா� ஜ&னI� �க�ைத எ�க�ேபான ஆயிஷா, 

அவ�க0 நி&ற ேகால�ைத� பா���� பதறிய��� ெவளிேய வ=தா0. 

 

ஜமா� தைலவரான திவா& �கம�, மீ)�� ேபச�ேபானேபா� அஜீK மீ)�� 

எ�=தி6க� ேபானா�. ���.மா� பய� ����பக� எ&ன ெசEகிறா&. 

அத?.0 திவா& ேபசிவி�டதா� அவரா� எ�4� ெசEய இயலவி�ைல. திவா& 

ெச=தமிழிC� இ�லாம�, ேப3!� தமிழிC� இ�லாம� இைட�ப�ட தமிழி� 

எதா��தமாக� ேபசினா�. அவராC� உ)ைம ேபச ��=த�. 

 

“நா� ஏ& D�யி6ேகா� எ&கிற� உ/க;. ந�லாேவ ெதாிJ�, நா�� இ=த 

ஊ�ல இர)� ெத6வில இ6கிற இ=�க0 மாதிாி இ=த ம)Wேலேய 

பிற=தவ/க, நம. பாகிKதா<� ெதாியா�. ப/களாேத!� $ாியா�. ேம?.� திைச 

ேநாகி� ெதா�ைக ெசEயறைத� தவிர நாம எ�லா� திைசயிேலJ� 

இ=தியாைவ�தா& பா�கிேறா�. இ�ப��ப�ட ந�ேமாட பைழய கால��� பாப� 

ம�திய இ�3!�டா/க. இ�3ச� ம��மி�ைல. இ=தியா4ேல பல இட/களிேல 

�KN�கைள ெகா&5 .விகா/க. இைத நா� எ�ப�3 சமாளிகலா�, 

க7ட�ப�ற ந�ம இன��. எ&ன உதவி ெசEயW� எ&கிறைத� ப�தி ஜமா� 

ஒ6 ��4 எ�கW�.” 

 

அமீ�, படபட�பாக பதி� அளி�தா�. 

 

“ப/களாேதஷிC�, பாகிKதானிC�, இ&<� பல இKலாமிய நா�க0ேளJ�, 

இ=�க;. எதிராக நடகிற வ&�ைறகைளJ� நாம கணகி� எ���கW�. 

ந�ேமாட �த� காிசன� .ைற=தப�ச� இ=த� ப.தியிலாவ� இ=� �KN� 
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ஒ?5ைமைய க��காகிறதாE இ6கW�. ‘இKலா� எம� வழிபா�. இ=தியா 

எ/க0 தாEநா�’ எ&கிறதிேல நம.3 ச=ேதக� வர�படா�. அேத சமய� இ/ேக 

இ6கிற இ=�கேளாட நாம வழிவழியா மாமா, ம3சா&, சி�த�பா, ெபாிய�பா 

உற4 வ3சி6கிறத மற=திடDடா�. எ/க பைழய ���� பா�திர�திேல எ/க 

தா�தாேவாடேப6 ெப6மா0சாமி எ&கிற நயினா� �கம� எ&5 ேபா��6.. 

இ=த உறைவ மற=� ந�ம ஆ�க;� ேந�� ரா�திாிேயாட ரா�திாியா ட4<ல ராம� 

ேகாவிைலJ�, பி0ைளயா� ேகாவிைலJ� இ�3சத நாம க)�கW�.” 

 

திவா& �கம�வா� தாள ��யவி�ைல. பைழய கண.� பி0ைளைய அ=த� 

ெதாழி� வைகயி� பி�க ��யா� ேபானவ�, இ�ேபா� அவைர எ/ேக பி�க 

ேவ)�� எ&பைத� ெதாி=� ைவ�தவ� ேபா� அ/ேக பி�க� ேபானா�. 

 

“இKலா�.0ேளேய அ�லாைவJ� ஈமாைனJ� இளகாரமாக நிைனகிறவ/க 

வ=ததாலதா& நம. இ=த நிைலைம. வய! வ=த ெபா)ைண ப�ட�பகI� 

ெத6கைடயி� நி?கைவ3!, அ�4� ேகாஷா ேபாடாம� எ�லா க)W� 

ப��ப�யாக3 ெசEறவ/க ஜமா��ல ேபசற�. ேயாகியத கிைடயா�.” 

 

அமீ� இ�ேபா� எ�=� நி&ேற பதிலளி�தா�. 

 

“நபிக0 நாயக�ைத யா6� ஸ�< ஒ�$ ெகா0ளாதேபா�, அவைர �த� �தலா 

அ�லாவி& RதராE ஏ?5 ெகா)ட� ஒ6 ெப)தா& எ&கிறைத மற=திடாதீ/க. 

நபிக0 நாயக��. அவர� �ைணவியா� கதீஜா அ�ைமயா� எ�ப���ைண 

நி&னா/கேளா, அ�ப� வ5ைம�ப�ட எ& .��ப�தி?.� �ைணயா நி�ப� எ& 

மக0 பா�திமா. அவ0 எ�லா�கி�ேடJ� சகஜமாக� பழகிறைத ஒ6 இKலாமிய� 

ெப6ைமயா நிைனகிேற&. ஊ� க) ப��ப�யாக நடமாட� படா�&<, 

ெபனாசீ� 8�ேடாகி�ேட ேகக ��Jமா? ப/களாேதஷில ேபக� கNதாவிடேமா, 

�ஜி$� ரeமா& மக0 கி�ேடேயா ேக�க ��Jமா? அGவள4 ஏ&? ஆ;/க�சி� 

ேப3சாள� ஜீன� இ=த� பக� D�ட�திேல ேப!ற��. வ=��� �.பி.யிேல 

த/கியி6.�ேபா�, அவ/க;காக மணினகிேல தவ� கிட=� ஆ�பி0 

DைடையJ� ெலத� ேபைகJ� வ3!கி�� நானா கா�� நி&ேன&?” 
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திவா& �கம�. !6ெக&ற�. அ�பா4. ஆதரவாக� ேபச�ேபான ச�!தீ& 

ேதாைள அ��தி, அ=த ஆதார�திேலேய ேபராசிாிய� இதய���லா எ�=தா�. 

ஓE4ெப?ற தமி��ேபராசிாிய�. ேலாக� ப��ம&ற/க;. ந�வ�. 

மணிேமகைலயிC�, ேதவார�திC� அதாாி��. இ�ேபா� அ=த ஜமா�ைதேய 

இலகிய ம&றமாக மா?5வ� ேபா� ேபசினா�. 

 

“மா?ற�... மா?ற�... எ/.� மா?ற�... எதிC� மா?ற�... இ�தா& ச க பாிணாம 

வள�3சி. இ� தனி மனித<.� ெபா6=��. நாமாக மாறவி�ைலயானா�, 

எவராவ� ஒ6�த� அ�ல� எ=த சதியாவ� ஒ&5 ந�ைம மா?5�. இ�தா& 

வரலா5. நம�  தாைதய�களான இ=�கைள சீ�தி6�த சமண�� ெபள�த�� 

�&வ=தன... இ�, இ=�களி& காதி� ஏறவி�ைல. இதனா� எ/கி6=ேதா வ=த 

�க�மதிய�க0 நம�  தாைதய�கைள அ��� அ���� தைலயி� .�லா 

ேபாடைவ�தா�க0. இ=� மத��.0ேளேய அத& ெகா�ைம தாளாம� 

ஆதிதிராவிட மக;� �KN�களாக மாறினா/க. அதனா� இ�ேபா ஏ?ப�கிற 

இ=� �KI� கலவர� Dட ஒ6 பைழய கணைக� தீ�க�தா&. இ=தியா4. 

வ=த �கமதியேராட  தாைதய6� ஒ6 கால�தி� ஆாிய�கேள!” 

 

திவா& �கம� தைலேயா� ேச��� ெதா�பிைய3 ெசாறி=த ேபா�, -6�லா 

இைடமறி�தா�. 

 

“நீ/க எ&ன ெசா�லவாறீ/க $ரபஸ�. அமீ6. நீயாவ� இவ6 ேப3ைச 

ெமாழிெபய���3 ெசா�C.” 

 

“கால��. ஏ�தப� மாறW�. ந�ம ெபா)W/கைள ேகாஷாவில இ6=� 

நீகW�< ெசா�றா�. இ�ல&னா, ந�ம ெப)கேள நம. எதிரா ேபாரா�ற 

கால� வ6�&< ெசா�றா�. இ�N/களா ஐயா?” 

 

ேபராசிாிய� இதய���லா தைலயா��யேபா� ச�!தீ& ஆ�ேசபி�தா&. 

 

“சாி/க�பா, விஷய��. வ6ேவா�. நா� எ&ன ��4 எ�கலா�?” 
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ெவளிநட�$ ெசE�வி��, மீ)�� உ0ேள வ=த காத�பா�சா வ=த�� 

வராத�மாE� ேபசினா&, ம/கலான சிவ�ப&, அதிர� .ரேலா&. 

 

“எ&ன ��4 எ�கW� எ&கிறதவிட எ&ன ��4 எ�க�படா� எ&கிற�தா& 

�கிய�, பாப� ம�தி இ�க�ப�ட� ந�ம ���ேலேய ஒ6 இழ4 வி�=த� 

மாதிாிதா&, இ�ல/கல. ஆனா� �?கால�திேல இேத மாதிாியான ச=த��ப�திேல, 

நபிக0 நாயக�தி<ைடய பா�டனா� அ��� ��தI$ எ�ப� நட��கி�டா�< 

ேயாசி��� பா�கW�. நகர/களி& தாயான ெமகாவி�, ஏக இைறவனி& �த� 

ஆலயமான காபாைவ, அபிசீனிய நா�� அதிபதி அ�ரஹா எ&பவ&, யாைன� 

பைடேயா� தாக வ6�ேபா�, அ/கி6=த .�ஷி மகேளா� நகர�ைத காI 

ெசEய� ேபான அ��� ��தI$ அ=த ஆலய�தி&  �யி6=த திைரைய� பி��� 

ெகா)� எ&ன ெசா&னா�. ‘இைறவேன! இ� உ&<ைடய ��, இைத� 

பா�காக இயலாதவ�களாE நா/க0 இ6கிேறா�. ஆைகயா� உ/க0 ��ைட 

நீ/க0தா& பா���ெகா0ள ேவ)��?’ எ&5 அ�த�� ெசா&னாேர... அ=த 

அ�ைக, ஒ6 ஒ?ைற .6விைய உ!�பி, ஆயிரமாயிர� .6விகைள அல.களிC�, 

கா� இ�.களிC� க?கைள ெகா)�வர3 ெசE� அபிசீனிய� பைடைய 

சி&னாபி&னமாகி காபாைவ காகIயா? ஒ6 தடைவ நபிக0 நாயகேம த& 

$த�வியிட� எ&ன ெசா&னா�? ‘அவ�க0 எ&ைன அ�கவி�ைல. 

அ�லாைவ�தா& அ��தா�க0’ எ&5 ேகாபம?ற .ரI� ெசா�லவி�ைலயா? 

ஆைகயா� மதெவறிய�க0, பாப� ம�திைய ம��� இ�கவி�ைல. எவ� த/கைள 

ஆகி, எவ� த/கைள இ=த உலகி� உலவ வி�டாேரா, எவ� த/க;. ��கைள 

ெகா��தாேரா அவ� ��ைட இ��தி6கிறா�க0. ஆைகயா� அ�லா 

பா���.வா�. இ&ஸா அ�லா. ஜமா�ைத ��கலா�.” 

 

எ�ேலா6� அச=� ேபானா�க0. ‘ேகைனய&’ மாதிாி ேவ��ேயா, C/கிேயா க�� 

ெகா)�, ம�தி� பக� வ=தா� Dட, அைத� தி6�பி� பா�காத காத�பா�சா 

ேபா�ட ேபா��� அ�தைன ேப6� திைக��� ேபானா�க0. ேபராசிாிய� 

இதய���லா4. மன�தா/க�. காத�, எ/ேக ப��ம&ற ந�வராகி தன.� 

ேபா��யாE வி�வாேனா எ&ற பய�. அேத சமய� தாவர இய� ப��தாC� 

தமிழியI� ேத�3சி ெப?ற ���.மா�, காத6. எ�தி ெகா��தி6�பாேனா 

எ&5 அவ6. ஒ6 ஆன=தமான ச=ேதக�. ம?றவ�கேளா .றி�பாக 
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இளவ�ட/கேளா, காத�பா�சா கைல=� ேபா.�ப�3 ெசா�லாம� ெசா�வைத 

ஏ?5 ெகா0ள� தயாராக இ�ைல. ஆனாC� ெபாியவ�க0 சில� ெமளனி�தன�. 

 

அ=த3சமய� பா��� இ&ெனா6 ேட� பாட�... அ�4� இ6ெபா6ளிலான 

வா��ைதக0... பா��C� ஒ6 சாராய ெந�... 

 

D�ட� பரபர��. படபட�த�. இளவ�ட/க0 தைரயி� ைக ஊ&றாமேல 

எ�=தன�. திவானி& �கம� ேயாசி�தா�. பழனிேவ� பயC. பாட� ெசா�ல... 

ந�ல ச=த��ப�... அவ& ேகா��ல ‘Kேட’ வா/க� ேபாகேவ ��யா�. ேநர� 

இ6கா�. க�தினா�. 

 

“பழனிேவ� சாராய கைடயில பா�ட� பா�தீ/களா. இ�. ேமலJ� ெபா5�தா�, 

நாம �KN�க0 அ�ல. தி6.ரானி�, 6. இர)�� Dற�ப�வ� ேபா�, அேதா 

பா��� ேபா�டவ�களி& இதய�திC�, அவ/கள பாட வ3ச பய�க மனசிC� ஒ6 

ேநாE இ6.... அ�லா ேவ)�� எ&ேற அ=த ேநாைய அதிகமாகி�டா&... 

‘இ&சா அ�லா’, எ�=தி6/க.” 

 

D�ட� எ�=த ேபா�, அமீ� உர�த .ரI� ம&றா�னா�. 

 

“நா� ��ப வி��வி�� வாைல� பி�ேகா�. இKலாமிய� ெத64ல, அ=த 

ம�கைடைய� திறக அ<மதிக Dடா�&<, அ�பேவ ஜமா��ல ெசா&ேன&. 

யா6� கா� ெகா�கல.” 

 

“அ�ேபா, இ=த மாதிாி பா�� ேபா�றவ<கள !�மா விட<� எ&கிறியா. ந�ம 

ெபா)Wக அ=த அசி/கமான பா�ைட ேக�க ��யாம Dனி, .5கி கா�கைள 

ெபா�திக3 ெசா�றியா.” 

 

அமீ�, திவா<.� பதில�யாE� ேபசினா�. 

 

“நா�� �ர�தில .ைறHசிடல... இ�ப� அவ<க பா��� ேபா�றா/க&னா அ�ல 

ஏேதா ஒ6 சதி இ6.&< நிைனேக&... இ&னி. காைலயிேலேய 
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�&னணிகார/க அ=த கைட. வ=���� ேபானா/களா�... அதனா� 

ெபா5�தி6=� பா��ேபா�... அவ/க சதி வைலயில நாம வி�=திடDடா�... 

ேபாNK எ�. இ6....” 

 

“அ�ேபா, ெகா. தைலயில ெவ)ெணE ைவக3 ெசா�றியா!” 

 

காத�பா�சா, அமீ6.� பதிலாக திவா<.� பதி� ெகா��தா&. 

 

“அ�ப� ெவ)ெணE வ3சேத நீ/கதா&. பழனிேவC, இKலாமிய ெத64ல 

ஒயி&ஷா� திறகிற�., சிபாாி! ெசEத�� நீ/கதா&.” 

 

திவா& �கம� தி. �கா�ய ேபா�, -6�லா அத��வ� ேபா� ேபசினா�. 

 

“ேபாI வி!வாசிக0 இ/ேக நி?க���... மான�0ள �KI�க ம��� வர���... 

எ/ெக�லா� இKலாமிய விேராத காாிய/க0 நடேகா அ�/கள தீ��� 

க�டW�... $ற�ப�/க...!” 

 

அமீ� ஏேதா இைடயி� ேபச� ேபானா�. காத� பா�சா D�ட�ைத இைடமறிக� 

ேபானா&. அத?.0 இ&ெனா6 பா��. �&$ ஒI�தைத சாதாரணமா.�, 

அசாதாரண ஆபாச� பா��... இ�ேபா� அமீ6.�, காத6.� Dட ேகாப� 

வ=த�... அ�ப�J� அவ�க0 D�ட�ைத வழிமறி�தா�க0... D�ட�தா� 

ேக�பதாயி�ைல... ஒேர D3ச�... ‘ஒ�/கடா... !?றி வைளJ/கடா... இ�ப�ேய 

வி�டா� ந�ம ��லJ� கதைவ� த��வா<வ... வா/க... வா/கடா...’ 

-------------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 6666    

 

அ=த ம�தி.0 இ6=� ஒ6 ெப6/D�ட� Pறி�� ெவளி�ப�ட�; ஆ/கா/ேக 

ெத6�தி)ைணகளி� உ�கா�=தி6=த  தா��க;�, ஜ&ன�களி� க) 

பதி�தி6=த ெப)க;� அ=த D�ட�ைத ேநாகி ஓ�னா�க0. $டைவ.  � 

ேபால4�, தைல. ம.ட� ேபால4�, �க�தி?. �க � ேபால4� உ��திய 
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ேசைல. ேமேல உ3சி �த� பாத� வைர மி&<� க6�$ நிற அ/கிைய அணி=�, 

பாத/கைள ெச6�$ மைறக, ெவ5�  ைகJ� வாையJ� ம��ேம கா�� 

ெகா)�6=த வசதிபைட�த ெப)க;�, P�இைலகைள க�தாி�� அவ?றி& 

��$� �கேளா� ெகா)ைடகளி� 84.� பதிலாக �=தாைனைய3 ெசா6கி 

இ6=த ெப)க;� ஓேடா�� ேபானா�க0. அ=த D�ட�தி?. எதிேர நி&5 

ைககைள ஆகாய�ைத ேநாகி� Rகி கா��J�, �&பகமாE நீ��� ேபா��� 

அைமதி காக ேகாாினா�க0. அமீ6� காத�பா�சா4� இ&<� ஒ6 சில6� அ=த� 

ெப) D�ட�தி?. �க�பாகி D�ட�ைத� பா��� .�பி�டா�க0. D�ட� 

ேக�பதாக இ�ைல. வழிமறி�த ெப)க;. இைடேய ஊ�6விJ�, பகவா��� 

கட=�� ேவகேவகமாக ஓ�னா�க0. இத?.0, பல ெப)க0 அவசர அவசரமாE 

த�த� ெசா=த/கைள D�ட�தி� க)�, அ=த D�ட�ைத கிழி�தப�ேய 

அவ�கைள� பி��� ெகா)டா�க0. இதனா� D�ட� அ��தநாாீ!வாியாE 

ஆன�. சில�, இ�தா&சா. எ&5 நி&5 ெகா)டா�க0. ஆனாC� பல� இ&<� 

ஆ�திர ���ப� ஒI�த ேட�$� பா�ைட ேக�� பாE=தா�க0. 

 

D�ட� .�பலாகிய�. தாE.ல ெசா=த/களிட� ைககா�கைள ஒ�பைட�தவ�க0 

Dட இ�ேபா� ஆேவச�ப�� அவ�கைள ேலசாE த0ளி� ேபா�� வி�� 

ஓ�னா�க0. 

 

அ�ப� ஓ�ய D�ட� அ=த ம�தி. -ற�� Rர�தி� உ0ள  &5 ெத6 

ச=தி�$. வ=த�. அேத ெத6வி� ேநராE ஓ�, அ�$ற� வல� பக� தி6�பினா� 

சாராய கைட கிைட.�. ஹாஜி அஜீ!� -6�லா4� திவா& �கம�ேவா� 

D�ட�தி?. �&$ வ=� தி6�பினா�க0. D�ட�� அவ�களிட� ேயாசைன 

ேக�ப�ேபா� இைர3சலாE நி&றேபா�, ெதாைலவி� உ6)� $ர)ட ெப)க0 

மீ)�� அ=த D�ட�ைத� பி�க� ேபாவ� ேபா� ஓ�வ=தன�. Dடேவ, அமீ6� 

காத�பா�சா4� கல=� வ=தா�க0. இத?. அஜீK, ���.மாைர மனதி� ைவ��, 

அவ& தன� மக0 ஆயிஷாைவ க�யாண� ெசEயாமேலேய தலா ெசEய ேவ)�� 

எ&பைத மனதி� ைவ��� ேபசினா�. -6�லா, தம� P�� ெதாழி?சாைல நி�வாக 

ல�சண�ைத ஒ6ைக பா��பத?காக ந�சாி� ப0ளிDட�தி� D�ட� நட��� 

]னிய& பய�கைள .றி ைவ���, திவா&, பழனிேவCைவ மானசீகமாE 

.?றவாளி D)�� நி5�திJ� ஆைணயி�டா�க0. 
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“�த�ல கீ��பக� ேபா/க, அ=த இ=�� ெத6வி� ேபாE மாாிய�ம& ேகாவி�ல 

இ6கிற ைச�தா& சிைலகைள எ�லா� உைடJ/க அ=த ேகாவி� அேயா�தி 

ம�தி மாதிாி ஆகW� அ/ேகJ� காP�க0 அகினி திராவக�ைத ஊ�தி 

வ3சி6கிறதா ேக0வி. நா�� ெவ�.)�கைள ேச��� வ3சி6கிறதா ேப3!, 

எவனாவ� ைகைய ஓ/கினா�, அ� அ�$ற� தைரயி�தா& விழ<�!” 

 

“இேத ேபால ேமல�ெத6� பகமாக4� ேபாகW�. �KI� ப0ளிDட�திேல 

�6கான=த� மாதிாி காP� பய�க;. எ&ன ேவைல? நம. எதிராகேவ ந� 

ஆ�கைள� R)�வி�கிறா&. நாம தா/கிக ��Jமா?” 

 

“எ�லா�ைதJ� விட அ=த சாராயகைட �கிய�! நம. மான� மாியாைத இ6. 

எ&கிறத கா��ற�. அ=த கைடைய அ�ேயாட இ�கW�! 

 

எ=த� பக� ேபாவ� எ&5 ேயாசி�த D�ட�, அ=த ��ெப6� தைலவ�க;.� 

த/க;.� இைடேய உ0ள உறவி� எ=த� பக� தரா! �0 சாE=தேதா, அ=த� 

பக� பாE=� ேபானா�க0. இைடயிைடேய க?கைளJ� க�$கைளJ� ெப)களி& 

ஒ�பாாி� பி&னணியி� எ���ெகா)� ேபேயா�டமாக ஓ�னா�க0. 

 

கிழ.� பகமாக ஓ�ய D�ட�, வழிமறி�த ஒ6 க� க��ட�தி& பாள� பாளமான 

!வ� க?கைள எ��� ெகா)�, .�ைட மாதிாியான ஒ6 ப0ள� வழியாE 

உ6)ேடா�, மீ)�� மைலேய5வ� ேபா� ஏறி, ெத?.� பக� உ0ள க6ேவல 

மரகிைளகைள ஒ��� ெகா)�, ெத&�ைன. வ=� ஒ6 விைளயா�� 

ைமதான�ைத ஊ�6வி கிழ.� பக� ஓ�, இ=�களி& �தலாவ� ெத6 

�ைன. வ=� நி&ற�. ெவளிேய நி&ற ெப)க0 �தI� அவ�கைள 

சிேனகிதமாE� பா���வி��, ஆ3சாிய�ப�டா�க0. D�ட� ஏளனமாE நிைன�� 

ைககைள ஓ/கி �&ேனாகி நட=தேபா�, அவ�க0 அலறிய��� உ0ேள 

ஓ�னா�க0. ஆ/கா/ேக நி&ற கணவைனேயா, பி0ைளகைளேயா த�த� 

���.0 இ��� ெகா)� ஓ�னா�க0. கத4க0 சா�த�ப�டன. ஜ&ன�க0 

 ட�ப�டன. அ�ப�J� தாக�ப�ேவாேமா எ&ற அலற�க0. ‘எEேயா எEேயா 

எ�ேமா’ எ&ற ஒ�பாாி. 
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அ=த D�ட�, த/கைள வரேவ?ப� ேபா� ேதா&றிய அ=த ெத6வி& தீ4�திட� 

மாதிாியான ஒ6 Rகலான இட�தி�, மாாிய�மைன .றி ைவ�� நடக� ேபான 

ேபா�... 

 

���.மா�, ஏெழ���ேபைர வCக�டாயமாக D�� வ6வ� ேபா� D��� 

ேபானா&. D�ட� அைத, சவாலாக நிைன�� க�திய ேபா�, அவ& தன� இர)� 

ைககைளJ� Rகியப�ேய தன� D�ட�தி?. �&னா� ேபாE நி&றா&. 

அலறிய��� ஓ� வ=த ெப)கைள ஆ/கா/ேக நி?.�ப� தி6�பி� பா��� 

ைகயா�� வி��, அவ& D�ட�தி?. �&னா� ேமC� ெந6/கினா&. 

காத�பா�சா, அவ& ேதாளி� ைகேபாட� ேபான ேபா�, D�ட� பா�ஷாைவ 

பி&ேனாகி இ��த�. ���.மா� அைமதியாE� ேபசினா&. 

 

“இேதா உ/ககி�ட எ/கைள ஒ�பைட3சி�ேடா�. சி5பா&ைமைய ெப6�பா&ைம 

காக ேவ)�ய� �ைற. இைத� தா& நீ/க;� ெசா�றீ/க. இ/ேக நா/க 

சி5பா&ைம. எ/கைள காக ேவ)�ய� உ/க கடைம. அ�$ற� உ/க இ7ட�. 

இேத மாாிய�ம& ேகாவிC. நா& ‘வாி’ ெகா�கல. ேகாவி� விேஷச� நட.� 

ேபா�, ட4<. ேபாயி�ேவ&. ஆனா� இ=த ேகாவி� விேசஷ��. அஜீK 

பாE ந&ெகாைட ெகா��தி6கிறா�. -6�லா பாE ப�� ேத/காEகைள� 

த=தி6கிறா�.” 

 

D�ட� அச=� நி&ற ேபா�, ஒ6 .ர� அத��ய�: 

 

“!�மா ந�காேத�பா, இ/க சில ���ேலேய திராவக� ஊ�தி வ3சி6கிற� 

எ/க;.� ெதாிJ�. நா�� ெவ�.)� இ6கிறதா�. நா/க ேசாதைன 

ேபா�டாகW�!” 

 

“சாி, ேபாடW�&னா ேபா�/க! அ�. �&னால எ/க ெப)� பிளைள/கள 

ஒ/க ��களிேல அைடகலமாக ெகா)� வ=� வி��டேறா�.” 
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அ=த D�ட�தி?. எ&ன ெசEவ� எ&5 $ாியவி�ைல. ஏதாவ� இச. பிசகான 

ஒ6 வா��ைத வி�=தா� ெகாைல Dட வி�=தி6கலா�. ஆனா� அ=த� 

ெத6வாசிகளா� த)ணீ� ெதளி�� விட�ப�ட ���.மா�, தா& D�� வ=த 

ந��தர வய�கார�கைள� ேபசா� த���வி�டா&. ெமளனமாக தைல .னி=� 

நி&றா&. அ�ப�J� அஜீ^& அகா மக& க�தினா&. கா�தி6=தவ& 

ஆயிஷாைவ, ேந�� வ=த ���.மா� க)ண��பதா? 

 

“இவ& ந�கா&! இவைன�தா& �த�ல ��கW�! ெபா�லாத ேபாகிாி!” 

 

காத�பா�சா இ�ேபா� D�ட�திI6=� வி�ப��, ���.மாாி& �&பக� 

தன� ��ைக3 சாE�த ப�ேய ச�வசாதாரணமாக ேக�டா&. 

 

“யாராவ� இவைன ெவ�டWமி&னா ெவ��/க! அ�ப� ெவ��னா�, அவ& 

தைலேயாட எ& தைலJ� ேச�=�தா& வி��!” 

 

���.மா� உண�3சி� ெப6கி� பா�சாவி& க��ைத க��ெகா)� வி�மி 

வி�மி அ�தா&. பிறைர அழைவ�ப� தவிர , அ�� பழக�படாத அவைன� 

பா��� காத�பா�சாேவ ஆ3சாிய�ப�டா&. பிற. அவைன� த& பகமாE� தி6�பி 

அ�ப�ேய அைன��ெகா)டா&. இத?.0, அமீ6� அ/ேக ஓ�வ=தா�. அ=த� 

ெத6வி� இ6=� த0ளா�� த0ளா� வ=த �ைர3சாமிைய அ/ேகேய நி?.�ப�3 

ெசா�Iவி��, இவ� அ/ேக ஓ�னா�. ‘உ/க மக& ���.மா6ேகா 

இவ/க;ேகா எ�4� நடகா� �தலாளி’ எ&5 ெசா&னப�ேய தி6�பி 

ஓ�வ=தா�. இத?.0 அ=த D�ட�தி?.0, ஆ/கா/ேக ெத6வி� ப�மிJ�, பய=� 

ேபாJ� காண�ப�ட ந�$ �க/க0 ெதாி=தன. D�ட� !�மா நி&றேபா�, அஜிசி& 

அகா மகனா� அ�ப� இ6க��யவி�ைல. 

 

“இ�.� ேப�தா& ஜகா�தா! ேகவல� ேகவல�! இ�ப Dட சாராயகைட� பா�� 

நிகல !க� !கமா�... ப6வ !கமா�...” 

 

இ�ேபா� ���.மா� D�ட�தி?.� தைலைம வகி�ப�ேபா� ேபசினா&. 
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“நீ/க அ=த� பா�ைட�தா& அசி/க� எ&கிறீ/க, ஆனா� நா& அ=த 

சாராயகைடையேய அசி/க� எ&கிேற&. வா/க அ=த கைடைய அ�3! 

ெநா5.ேவா�.” 

 

���.மா� அ=த D�ட�ைத� தா)� அத?.� பி&பகமாக� ேபாE நி&றா&. 

D�ட�தி& �க� தி6�$வத?காக கா�தி6=தா&. இத?.0 அமீ6� காத6� 

D�ட�திC0ள ந�$ �க/கைள ெந6/கி அவ�கைள� பி&பகமாக� 

த0ளிவி�டா�க0. ���.மா6�, “வா/க, ஓ� வா/க” எ&5 D�ட�தி?. 

வழிகா��யாக ஓ�னா&. இர)� ெபாிய ��க;. இைடேய உ0ள இ�. 

வழியாE ஓ�ய D�ட�, அ=த3 சாராய கைட இ6=த வடேம?.� திைச ேநாகி 

ேபா��பரணி .ரேலா� ஓ�ய�. அமீ� ேவகேவகமாE ஓ� ���.மாைர� 

பி���ெகா)டா�. அவாிடமி6=� �)�ய��தவனி& காதி� பலமாக ஓதி, 

அவைன� பி&<.� பி��� இ��தா�. சாராய கைட�பக� நைடெபறD�ய 

கலா�டாவி�, தன� மத�ைத3 ேச�=த எவனாவ� ஒ6 ெவறிய& அவைன� 

தாகிவி�Dடாேத எ&ற பய�. �ைர3சாமி �தலாளியா� தா/க ��யா�. ெச�ேத 

ேபாவா�. 

 

இத?கிைடேய ம�தியிI6=� ேமல� ெத6�பகமாE ஓ�ய இ&ெனா6 D�ட�, 

அ=த� ெத6�ைன. வ=� ேலசாE நிதான�ப�ட�. நா&. ��க0 க�டD�ய 

ெபாிய காI மைனயி� பாதி இட�தி� ஒ6 கீ�� ெகா�டைக, இைடயிைடேய 

 /கி� த��க0; �க�ம� ந�சாி�ப0ளி எ&ற ெபய��பலைக அள4. Dட 

இ�லாத சி&ன3 சி&ன அைறக0, அதி� உ0ள இர)� அைறக0 ஒ&றாக�ப��, 

இ6ப� இ6ப�ைத=� ெதாழிலாள�க0 .��காI�� உ�கா�=தி6க, எதிேர ஒ6 

நா?காIயி� சாE=தி6=த மீரானி& ேதாளி� ைகேபா�டப�ேய, �6கான=த� 

ைகைய ஆ�� ஆ��� ேபசிெகா)�6=தா&. சராசாிையவிட அதிக உயர�. அ=த 

சராசாிைய ெமIய ைவ.� ேதக�. ஆனாC� ைம ேதைவயி�லாத ெப6/.ர�. 

 

“ஏைழ. ஏைழேய எதிாியாக Dடா� ேதாழ�கேள! வியாபார�தனமான 

ேகளிைககளாC�, ெகாOரமான மதெவறியாC� �தலாளி��வ� ந�ைம அழிக 

வ6�ேபா� நா�, பா�டாளி வ�க கலா3சார�ைத ேகடயமாக� ேபா��ெகா)�, 

சமய3 சா�பி&ைம எ&ற ேகா�பா�டா�, அவ�கைள� தி6�பி எதி�ெகா0ள 

ேவ)�� ேதாழ�கேள! வ.�$கைள வ�க�ப��த ேவ)�� ேதாழ�கேள! 
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இ�ேபாைதய பத�டமான ��நிைலயி� நம� அ��பைட ேகாாிைககளி� 

ஒ&றான .ைற=த ப�ச ச�பள� எ&ப�...” 

 

ெத6�ைனயி� நிதானி�த D�ட�ேதா� D�டமாக நி&ற P� �தலாளி -6�லா 

க�தினா�. “எ&னடா பா��கி�� நிகிறி/க. அேயா�தி ம�திைய 

இ�3!�டா/க&< நாம அலேமா�ேறா�. ெவ=த $)ணிேல ேவைல�பாE3!ற 

மாதிாி பா��� ேபா�றா&. இ/க எ&னடா&னா, ஒ6 இ=�� பய� �ேராகி மீரா& 

பய� �ைணேயாட ந�ம பய�கைளேய நம. எதிரா� �)�வி�றா&. இ&<மா 

உ/க;. உண�3சி வரேல?” 

 

D�ட� அ�ப�J� உண�3சிய?5 நி&றேபா�, அ=த D�ட/களி� ஆ/கா/ேக 

விரவி நி&ற -6�லாவி& அ�யா�க0 பக�தி� நி&றவ�கைளJ� த0ளி 

ெகா)� அ=த D�ட�ைத� பா��� ஓ�னா�க0. இதனா� ஆேவச�ப�ட அ=த 

D�ட�, அ=த கீ�� ெகா�டைகைய இ���� ேபா�ட�. 

 

கடகட ெவ&5 சாE=த த��களி� உ0ள  /கி� க�$கைள உ6வி ெகா)ட�. 

�6கான=த� ேப3ைச பாட/ ேக�ப� ேபா� ேக�� ெகா)�6=தவ�க0 அ/.� 

இ/.மாE அைலேமாதினா�க0. அவ�க0 த�பி�பத?கான வாசைல D�ட� 

கதவாE அைட�த�.  /கி� க�$கைள !ழ?றிய�. மீரா& தைலயி� ஒ6 .��. 

உடேன ர�த ஊ?5 �6கான=த�தி& வாயி� ஒ6 �7� .��. அவ& ம�லாக� 

த0ள�ப�டா&. நாைல=� ேப� அவ& தைல��ைய� பி��� இ��� ெகா)� 

அ=த அைற. ெவளிேய ெகா)�வர� ேபானேபா�, மீரா& ெம�ல எ�=தா&. 

எ�=த ேவக�தி?. எதி�ேவக�தி� கீேழ த0ள�ப�டா&. �6கான=த�ைத மீ�க� 

ேபான ெதாழிலாள�க0  /கி� க�$களி& !ழ?சிகளி� சிகி அ/.� இ/.மாE 

ெநளி=தா�க0. அைத... அ=த அ�த�ைய ஆன=தமாE ரசி�� ெகா)� இ6=த 

-6�லா, ஆ/ கா/ேக சில அ�பாவி� ெதாழிலாள�கைள� பா���வி��, 

ஆைணயி�டா�. 

 

“ெபா5கி� பயCவளா! எ/கி�டயா ேவைலைய கா��றீ/க? !.மாைர 

வி�/கடா! மீராைன ெநா5./கடா ச)�க�ைத அ�3ச� ேபா��டா. பஷீைர 

ெர)� சா��3 சா��/கடா, வி�Iய�ைத வி�/கடா, �6கான=த��. இ� 

ேபாதா�டா.” 
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D�ட�, சக��ேமனி. எ�ேலாைரJ� தாகிய�. தாக�ப�டவ�க0 கீேழ 

வி�=��, !வாி� சாE=�� திக?5 ெசயல?5 நி&றேபா�, அக� பக��� 

ெப)க0 வ=� ஒ�பாாி ேபா�டா�க0. அ=த� பகமாE� ேபாE ெகா)�6=த 

விவசாய DI� ெதாழிலாள�க0, ம) ெவ��J� அாிவா;மாE ஓ�வ=தா�க0. 

-6�லா4.� பாதி�பய�. அேதாட மீராைன அ��த�� சாி; �6கான=த�ைத 

மிதி3ச�� சாி; எ�லாைரJ� சக�� ேமனி. அ���� ேபா���டா அவ/க ேதற 

ெர)� நாளா.ேம? அ� வைர.� ேபடாி ேவைலைய யா� பா�.ற�? 

 

-6�லா, தன� D�ட�ைத ைகயம��திவி�� கீேழ கிட=தவ�கைள� தைலைய 

ஆ�� ஆ��� பா���வி�� இத� ேபா��� ேபசினா�. 

 

“இ4/க;. த4� வ3! ஒ��/கடா! இனிேமலாவ� ஒ�/கா இ6/கடா! 

யா6கி�ேட ேமாதற�கிற� ஞாபக� இ6க���; நீ/க ேமா�ற� எ&கி�ேட 

இ�லடா, இKலா� கி�ேட. சாி சாி அவரவ� ���.� ேபா/க!” 

 

ஆனாC� அ=த D�ட� ���.� ேபாகவி�ைல. அ=த க��ட�தி& �& 

ெகா��ைவக�ப�ட மண� .விய� ேமC�, ச�I .விய� மீ�� ஏறி அவ?ைற3 

சிதற ைவ�தப�ேய எ�� .தி��, இர)� கா� பாE3சI� சாராய கைடைய� 

பா��� ஓ�ய�. 

 

அ=த ��ெப6� D�ட��, அ=த சாராய கைடைய  &5 பக�� 

��=�ெகா)ட�. மாாிய�ப& இGவள4 ெசா�IJ� பா�ைட நி5�தாத 

கைட�ைபய&களி� ஒ6வைன அ�க ைகைய ஓ/கினா&. ம?றவ�க0 அவைன 

ம�லாக� த0ள, அவ& கீேழ வி�=�, த0ளா� எ�=தா&. 

 

அ=த D�ட�தி?.� பய/கரமான ேகாப�. “தாய�� ேபா�ட இ=த ெவ�திைல� 

பய�, .�3சி�� ேவW மி&ேன பா��ேக�தப�ேய ஆ�றா&. ந�மைள 

கி)ட� ப)Wற� மாதிாி ஆ� கா��றா&. எவைன வி�டாC� இவைன 

விட�படா�.” 

 

D�ட�தி� நா&ைக=� ேப� ேமேல எ�=த மாாிய�பைன கீேழ இ����  
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ேபா�டா�க0. ஒ6வ&, இ��பி� இடறினா&. இ&ெனா6�த& அவ& ெந?றியி� 

தைலைய ைவ�� அ��தினா&. கைடயில நி&ற பா�திமா அலறிய��� ஓ�வ=தா0. 

எைதேயா ெசா�ல� ேபானா0. ஆனா� ேக�.� நிைலயி� இ�லாத D�டம 

கைட.0 இ6=த கண.� பி0ைளைய கீேழ இ���� ேபா�ட�; க)ணா� 

ேர.கைள பா���கேளா� கீேழ த0ளிய�. உ0ேள ைகெய��� .�பி�� 

நடனமா�ய  &5 பய�கைள ��ைய� பி���, அ=த ��ேய அவ�கைள க��ய 

கயிறாக அ<மானி�� ெவளிேய இ��த�. 

 

பா�திமா, மாாிய�பைன� ெதாட4� ��யாம�, விட4� ��யாம� !?றி3 !?றி 

வ=தா0. ெதாைலவி� நட=�வ=த அ�மாைவ� பா��� ேவகேவகமாE 

ைகயா��னா0. அ�பாவி& �க�ைத அ/.மி/.மாE ஈரக)களா� ேத�னா0. 

இத?.0 ஒ6 .ர� அவைள அத��ய�. இKலாமிய .ர�தா&. !�!தீ& 

.ர�தா&. 

 

“ேகாஷாைவ� ேபா���� ���.0 ேபாநாேய?” 

 

பா�திமா, அ�ப�J� ேபாகாம�, இ�ப�J� நகராம� ஓ�வ=த அ�மாைவ 

க���பி��� அ�தேபா�, D�ட�தி� சில நிதானிக0 மாாிய�பைன மீ�டா�க0. 

ைகெய��� .�பி�ட சாராய பய�கைள� பா��� “ஒ�/கடா நாயி/களா!” எ&5 

த�பிக வழி ெசா&னா�க0. உைடயாாி& ம�பா���க0 அ/.மி/.மாE 

உைட=� சிதறி ெகா)�6=த க)ணா�3 ச�த� பி&னணியி� சாராய� பய�க0 

தி6�பி� பாராமேலேய ஓ�னா�க0. சில பா���கைள இ��பி� ெசா6கி ெகா)ட 

ஒ6 சில�, ஒைச�படாம� எ/ேகேயா ேபானா�க0. 

 

இத?.0 ைகெய���.�பி�டப�ேய ஓ�ய கண.� பி0ைளJ� சாராய� 

பய�க;� D�ட�தி& க)W ெக��� ெதாைலவி� நி&5ெகா)�, இர)� 

க?கைள எ��� D�ட�ைத ேநாகி எறி=தப�ேய “எ/க பழனிேவ� ஐயாகி�ேட 

ெசா�I உ/கைள எ&ன ெசEய� ேபாேறா� பா6/கடா” எ&5 க�தியப�ேய, 

நி&றத?. வ��J� �தCமாக மீ)�� ஓ�னா�க0. 

 

D�ட� ெகாதி��� ேபான�. பதறிய��� நி&ற பா�திமாைவ� பா��தப�ேய, 

நட=தைத ந�ப ��யாம� வாயி� ர�த ஒ�கேலா��, தைலயி� சிவ�$ 
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எ)ெணேயா�� பி��� பி��த நி&ற மாாிய�ப& மீ� பாய� ேபான�. “இவ& 

அவ</கேளாட ேசகாளி; இவைன அ�கற� அவ/கைள அ�கிற� மாதிாி.” 

 

ஒ6�த&, மாாியி& ைகைய� பி�க� ேபானா&. இ&ெனா6�த& தைலைய� 

ெதா��வி�டா&. 

 

மாாிய�ப& கீேழ .னி=�தைல. ேம� நி&ற ைகைய� தன� ைகயா� ஒ6 த��� 

த��வி�� ஓ�னா&. மரண மைலயி& விளி�பிI6=� வா�4�ப0ள�தாகி� 

.தி�பவ&ேபா� .தி�� .தி�� ஓ�னா&. .திகா�க0 .திைர கா�களாயின. 

D�ட� �ர�திய�. தி6�பி� பா��த சாராய� பய�க0 அவ& த/களிட� வ=�தா& 

ஆகேவ)�� எ&ப�ேபா� ஒ6 .றி�பி�ட இட�தி� கால எமRதனாE கா�� 

நி&றா�க0. மாாிய�ப& திணறினா&. தி.�கா�னா&. 

--------------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 7777    

 

.��� பிரச/க ேமைட மாதிாி ேமக� ெசEய�ப�ட அ=த ஆ�ேடாவி?.0, காத� 

பா�சாவி?காக கா�தி6=த ���.மா�, �ைரவாி& ��. வழியாக ைகையவி�� 

‘ஹார&’ அ��தா&. அ�ப�J� காத� வராததா� கீேழ .தி�� அ=த ஆ�ேடாைவ 

ேவ�ைகயாE� பா��த சி5வ�, சி5மியைரJ�, ஆ/கா/ேக  கி� விர� 

ைவ�தப�ேய நி&ற ெப)கைளJ� ெப6மிதமாக� பா��தா&. ஆயிஷாைவ� தா& 

காேணா�. 

 

அ=த ஆ�ேடாவி& �ைரவ� இ6ைகயி� இ6=�, பி&$ற இ6ைக வைர.�, 

இ6 பக�� கத4க0 ேபாலான  /கி� த�� !வெரா��க0. ஒ&றி� ஒ6 ஒநாயி& 

ேகாரமான பட�. அத& ப?க0 மதவாத� எ&ற வா��ைதயி& வ�வி� 

வைரய�ப��6=தன. அத& எதி��பக� ஒ6 ஆ��.�� மா&.�� மாதிாியான 

சி&ன.�� அத& உட�பி� மனித ேநய� எ&ற வா��ைதக0, இர)�.� 

இைடேய ஓநாைய எதி� ெகா0ள� ேபா� �க� கா��� க��ள/காைள. அத& 

Dாிய ெகா�$களி� �?ேபா.வாத� எ&ற வா��ைதக0. இத?. கீேழ ேகா� 

ேபா�ட� ேபா� ‘மதவாத� ஒழி�� மனித ேநய� கா�ேபா�’ எ&ற வா��ைதக0. 

ஆ�ேடாவி& ம5பக� ேகா�கணகான ந�ச�திர/கைள3 சி�தாி.� பிரபHச�. 

அத?. ம�தியி� இ�ப��ப�ட வாசக/க0: 
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‘கட40 இ6�பதாக இ6=தா� ஒ6வ�தாேன இ6க��J�? அவைர ஏ& க�ச& 

சிைறயிC� ஆ��� ெதா�வ�திC� அைடக� பா�கிறீ�க0? அ�லா யாைரJ� 

பழிவா/க3 ெசா�லவி�ைல’ எ&ற ��ெப6� மத/க;கான எதி�வா��ைதக0. 

அத?. கீேழ இKலா� ஒ6 மத�, இKலாமியேரா ந� இன� எ&ற உபேதச 

வா��ைதக0. இைவக;� ேபாதா� எ&5 ஆ�ேடாவி& ேம�பக� ஒ6 

ஒI�ெப6கி, அதிI6=� சிவ�$ நிற ஒய� பிாி=� கீேழ உ0ள ஒ6 சி&ன 

ெஜனேர�டாி& உ0ேள ேபாE ஒ6 ைக ைமேகா� இைணகிற�. 

 

���.மா�, காத�பா�சா ��ைட உ?5�பா��தா&. அைற அைறயான அர/. 

��. இ=த கால��.� ெபா6=தD�ய அ=த கால�� ��. ஒ6 அைற. 

இ&ெனா6 அைறயி& நிைல�ப�ேய கத4 மாதிாி. உ0ேள ஏேதா ஒ6$ல�ப� 

ேக�ட�. 

 

���.மா�, பழக�ப�ட அ=த ���.0 ப�ேயறி� ேபானா&.  &றாவ� 

அைறயி� காத�பா�சா !வாி� ெபா6=திய க)ணா�யி� தைலைய சாி ெசE� 

ெகா)�6= தா&. கீேழ அவ& அ�மா நசீமா  ைலயி� சாE=� வி!�பி 

ெகா)�6=தா0. ஆயிஷா, ெபாிய�மாவி& க)ணீைர அவள� 

�=தாைனயாேலேய �ைட�� வி��, அவைள� Rகி� பி��த�, யாைன 

.��ைய மா& .�� விைளயா�டாE இ��ப� ேபா� இ6=த�. ���.மாைர� 

பா��த�� ஆயிஷா, ெபாிய�மாைவ வி��வி�� ஒ6 ேசாக� $&�5வேலா� 

நிமி�=தா0. நசீமாேவா அவைன� பா��த�� அ�த�� ஒ�பி�தா0. 

 

“நா& இவ/கி�ேட ப�3!� ப�3!3 ெசா&ேன&. ேககIேய�பா. ம�தவ�கைள 

மாதிாி பழனிேவC. வாடைகைய D�� ெகா�&< ெசா&ேனேன. பாவி�பய 

பழனிேவC ேப&சி கைடைய R0Rளா கி�டானாேம? ஆறாயிர� ,பாE 

ேரைக ெவளியிேல Rகி� ேபா�� ம)ெண)ெணEைய ஊ�தி எாி3சானாேம? 

வாரவ& ேபாறவ& எ�லாம கைடயிI6=த பிளாK� ெதா��, வைளயC, ெலத� 

ேப., R.�ைப எ�லா�ைதJ� எ���கி��� ேபாயி�டா/களாேம. 

பா.ற�. எ�லா� சி&ன� ெபா60 மாதிாி இ6=தாC�, ப�தாயிர� ,வா�பா 

���.மா�! ேபா�ட சீ�ைட ஏல�திேல எ��� ைவ3ச கைடயா3ேச! எ�ப� சீ��� 
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பண�ைத க��ற�? இவ& அ�தா இற=�ப�� வ6ஷ�திேல இ�ப�தா& இவ& 

தைலெய��தா&. அ�.0ேள இவைன� தைலெய�காம� ப)ணி�டா/கேள 

அ�லா! எ/க0 ர�ேப நீதா& ேக�கW�! அ�லா! ���.மா�! நா& யா6கி�ேட 

ெசா�Cேவ&?” 

 

“அதா& அ�லாகி�ேட ெசா�I��ேய?” எ&5 காத�பா�சா தைலயி� இ6=த 

சீ�ைப எ�காம� க)ணா�ைய �ைற�த க)கைள விலகாம� ெசா&னேபா�, 

���.மா� கீேழ .னி=த நசீமாவி& ைககைள� பி��த Rகி “அழாதி/க�மா” 

எ&றா&. அ�ேபா� காத�பா�சா ஒ6 ேபா� ேபா�டா&. 

 

“���! நா& ெர�டா! இ�ேபா கைடைய� பாகW/.ற ெபா5�$ Dட இ�ல 

பா6. அதனாேல நா& இ�ேபா �� ேநர ச க� ெதா)ட&.” 

 

“ஏ)டா! உன.  ைளயி6கா? பழனிேவC கி�ேட ேமா�றதாE இ6=தா�, 

எ�லா கைடகார/கைளJ� ஒ&னா திர�� ேமா�&< ெசா&ேன&- 

ேக��யாடா... இ�ப�பா6, அ=த ர4�� பய ெசEதி6க காாிய�த.” 

 

காத�பா�சா ேப)�� இட�பக� ைபயி� ைவ�த ைக.�ைடைய வல�பக� 

ைவ��ெகா)ேட க)கைள3 சிமி��� ேபசினா&. 

 

“பழனிேவ� கைடைய இ�கலடா! பK Kடா)� பிளா�பார ராம& ேகாயி� 

இ��ப�டைத� தா/காம� பதேகா�க0 கைட.0 வ=�, �க�ைத தா/கிக 

வைளய�கைளJ�, ாி�பைனJ�, பிளாK� சாமா&கைளJ� எ������ 

ேபாயி�டா/க! என. ஒ6 க)W ேபானாC� பழனிேவC. இர)� க)W� 

ேபாயி�ட�. எ�ப�&< ேகக மா��ேய? எ/கைடயிேல, பிளா�பார�� 

ேகாவி�ேல இ6=� �சிகடாச�ப�ட `ராமைர பிரதி7ைட ெசEதி6கா/களா�. 

நானாவ� பழனிேவC. ஐ-5 ,பாE வாடைக ெகா��ேத&. ` ராம� எ&ன 

ெகா��பா�. பாவ� பழனிேவ�... சாி $ற�படலாமா?” 

 

“பா6�பா, இவ<. ��, ெசாரைண, ேராஷ� இ6கா&< ேக;!” 
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காத�பா�சா, அைவ  &5� இ�லாத� ேபா� சிாி�தா&. அ=த3 சிாி�$  

���.மா6.� ெதா?றி ெகா)ட�. அ=த ெதா?53 சிாி�ேபா� ஆயிஷாைவ� 

பா��தா&. அவேளா� பல தடைவ க)க0 ேபசிவி�டன. ஒ6 தடைவ ைகைய 

Dட� தைலைய3 ெசாறிவ� ேபா� தைல�பக� ெகா)� ேபாE ேலசாE 

ஆ��யி6கிறா&. ஆனா� இGவள4 ெந6கமாE இ�ேபா� தா& ேந6. 

ேநராE� பா�கிறா&. அவைள அ�ப�� பா�க பா�க அவ0 Rர��� 

ப3ைசயி�ைல எ&5 $ாி=த�. ஒ6 சி&ன ம6ேவா ப�� ��ேயா இ�லாத 

��$ரவான �க�. ஊதி�ேபாகாமC� உ0ளட/காமC� உ0ள க)க0; 

ப0ளதாகாE� ேபாகாமC�, RகலாE ஆகாமC� உாிய இட�தி� உாிய 

�ைறயி� இ6=த க)க0. கா�களி& ேம� ப.திைய மைற.� !6�ைட ��, 

இைடெவளியி�லாத சைட. அவளிட� ேபச�ேபானா&. வா��ைதக0 

ஒ��ைழகவி�ைல. அவ0 ேப!/க0 எ&ப� ேபா� உத�கைள� பிாி�� கா��, 

ஒ6 காைத வல� ைகயா� .வி�� அவ& பக� தைலைய3 சாE�த ேபா�, 

பயC.� ெத�$ வ=�வி�ட�. எ&ன ேபசலா� எ&5 ேயாசி��, இ5தியி� 

எ�ப�ேயா ேபசினா� ேபா�� எ&ப�ேபா� ேபசினா&. 

 

“ஆயிஷா! �த�ல உ/க ெபாிய�மாைவ சைமயலைற. D��� ேபாE ஏதாவ� 

சா�பிட .�/க. கவைல�படாதி/க�மா, கெலட� கி�ேட ம<�ேபா�� ந7ட 

ஈ� ேககலா�”, 

 

ஆயிஷா �க�!ளி�தா0. ‘எத?காக� ேபாக3 ெசா�றா�? நா& நி&னா இவ6. 

எ&னா? க��ன ெபா)டா��ய விர��ற� மாதிாி விர�டறா�? நா& இ/க தா& 

நி?ேப&. இ=த� ெபாிய�மா4� !யமாக ேபாகமா�ேட/கா; ேசா5 

ேவ)டாமி&<� ெசா�ல மா�ேட/கா...” 

 

சின=� பா��த ஆயிஷாைவ, ���.மா� சிாி��� பா��தா&. அவ0 ெம�ல 

�W�W�ப� ேக�கவி�ைலயானாC� அைத� பா�க ��=த�. அ=த 

�W�W�$3 !6க/கைள அவ& உடன�3 சிாி�பாE விாிவாகினா&. 

 

“ஆயிஷா! ெபாிய�மா4. சாத� ெகா����� என.� ஒ6 கிளாKேமா� ெகா)� 

வா/க இவ& கி�ேட க�திக�தி ெதா)ைட வ�தி� ேபா3!!” 
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ஆயிஷா மீ)�� �W�W�தா0. ேப� ெசா�I D�பிட� ெதாிJ� - பிற. 

எ�. ‘இ/க’ ேபாடW�? ஆனாC� அவ0 ெபாிய�மாைவ� Rக ��யாம� 

Rகி, சைமயலைற. நக��தி ெகா)� வ=தேபா� காத6� ���.மா6� 

அ��த அைற.0 வ=தா�க0. காத� நா?காIயி� உ�காராம� ேமைஜயி� 

உ�கா�=த ேபா� ���.மா� ேக�டா&. 

 

“ஆயிஷாைவ நா& இ=த ���ேல பா��தேத இ�ைல.” 

 

“இவ& ஒ6�த&, இ�ப அ� தா& �கிய�!” 

 

“உ/க சி�தி வராம�, மகைள அ<�பியி6கா/கேள&< ேக�ேட&.” 

 

“அகா ஏைழயாயி6=� த/க3சி பணகாாியாE இ6=தா சீனியாாி�� வய!ல 

நிகா�. வசதியி� தா& நி.�. சி�தி எ&ன சாதாரணமா? ெமகா4. 

பிேள&ேலேய ேபாயி��, பிேள&ேலேய வ=த ஹாஜி அஜீேசாட Pவியா3ேச; 

எ/க�மா எ�லா3 ெசா�ைதJ� கீழ� ெத6 ராஜல�!மி. எ�தி வ3!��, 

கைடசியில ேமாதினாவா ேவைல பா��த $காாிேயாட ச�சாரமா3ேச! எ/க�மா4. 

கா� ஒ�HசாC�, இவ/க தா& அ=த காைல இ��� இ��� த/க3சி கி�ட கா� 

ஒ�Hச விவர�ைத, கைத மாதிாி ெசா�லW�. இ�ைல&னா சி�தி. ேகாப� வ6�. 

ஆனா ஆயிஷா ந�ல ெபா)W.” 

 

“ந�ல ெபா)W மாதிாிதா& ெதாிJ� காத�.” 

 

“உ/க பிர)� க)W. , நா& ந�ல ெபா)W மாதிாிதா& ெதாிJதா�. ேக��யா 

காகா.” 

 

���.மா� பரவச�ப�டா&. தைல Dைரைய� �ைள�� ேமேல ேபாவ� 

ேபால4�, கா�க0 தைரைய� �ைள�� கீேழ ேபாவ� ேபால4� ஒ6 விKவ,ப 

க?பைன. க)க0 அவ;.� த/க;.� இைடேய உ0ள எைதJ� பா�காம� 
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அவைள ேநர�யாக� பா�.� அதிசய�. அ�க�காE எ)ண/கைள கா��� 

மன�. இ�ேபா� அவேள எ)ண?ற எ)ண அ�கான� மாதிாியான� ஏகா=த�! 

காத�பா�சா தா& அ=த ேமான�ைத கைல�தா&. 

 

“ஏ)டா ஆயி ேக�.��ல? பதிC. ஏதாவ� ேபேச&?” 

 

“உ/கைள ெபா)W&< அ/கீகாி3சேன. அ�.3 ச=ேதாஷ�ப�/க&< நா& 

ெசா&னா அவ/க;. ேகாவ� வ6�. எனெக�. வ�$?” 

 

“மாதிாி� ெப)W&< ெசா�ல வ=ேத&< சமாளிேய)டா.” 

 

ஆயிஷா உத�ைட க��தப�ேய சிாி�தா0. ���.மா� சிாி�தப�ேய உத�ைட 

க��தா&. இ6வைரJ� மாறி மாறி� பா��தகாத� எைதேயா ெபாிதாE க)� 

பி���வி��, அைத உல.. �த� �தலாE அறிவி.� விHஞானி ேபால� 

ேபசினா&. 

 

“இ�ேபா ந�ம ட4< ப�தி எாிJ�! ந�ம ம�தி� பாைளய��ப�தி எாிய� ேபா4�! 

சாராய கைட ேபானைத பழனிேவC ஒ6 ெகளரவ பிர3சைனயா எ�காம இ6க� 

ேபாறதி�ைல. இ�ேவ இ=� �KN� கலவரமா மா�த�ப�டாC� 

ஆ3சாிய�படற�. இ�ல. ஆனாC� இ=த� பிர3சைனைய� தீ�க ஒ6 வழி- ஒேர 

வழி இ6.. எ&ன வழி&< தா& ேக;/கேள&.” 

 

“ெசா�லா�டா உன.�தா& தைலெவ�3!�ேம?” 

 

“சாி ெவ�.� �&னால ெசா�Iடேற&. பழனிேவ� மக0 அபிராமி.� திவா& 

�க�ம� மக& ச�!தீ<.�, அவ/க ஒ6வைர ஒ6வ� காதI�பதாேல 

அவ/க;. ேபாNK காவI� க�யாண� ெசE�, இ=�.. �KN�< 

ெசா�Iகி��� திாியறவ/கள தைல.னிய ைவக லா�< நிைன3ேச&. ஆனா� 

அ=த காத� கிளிக0 இ�ேபா ச)ைட ேகாழிகளாக மாறி�ட�/க. யாராவ� ஒ6 

இ=�� பயC� ஒ6 �KN� ெபா)W� காதI3சா ெசா�Cடா. ப�ளிகா 

க�யாண� ெசE� இ=�-�KN� ஒ?5ைமைய க�� கா�பா�தலா�.” 
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காத�பா�சா, அ=த இ6வைரJ� ேநா�டமி�டா&. அவ�கேளா அைத 

கவனிகவி�ைல. கவனிக ேநர�மி�ைல. ஒ6வ� மீ� ஒ6வ� நிைலநா��ய 

க)க0 பி&வா/க ம5�தன. ஒ&5. ஒ&5 இைணயாE $&னைக�த உத�க0 

ஒ�� ெகா0ள ம5�தன. இதனா� காத�பா�சாதா& மீ)�� ேக�டா&. “எ&னடா 

ெசா�ேற?” 

 

“உன. விைளயாடற�. ேநரமி�ைலயாடா?” 

 

“நா& சீாியசா�தா)டா ெசா�ேற&. யாராவ� இ6=தா� ெசா�Cடா. அவ/க 

என. ெசா=தமாக இ6=தா Dட பரவாயி�லடா. இ&ைனேக ேபாNK 

பா�கா�பிேல தாIக�� ஊ�வலமா வ=��டா, பல தாIகைள நா� கா�பா�தலா�.” 

 

சைமயலைற.0 இ6�பதா எ�ேலா6� நிைன�த நசீமா அ/ேக க�திெகா)ேட 

ஓ�வ=தா0. 

 

“ஒ/க;.  ைளயி6.தா? �&ன�பி&ன ேயாசி3சி/களா? அ�ப�ேய 

க�யாண� நட�தினா� �KN� ெப)ைண இ=� கட�திகி�� ேபான� 

மாதிாிJ�, இ=�� ெப)ைண �KN� கட�திகி�� ேபான� மாதிாிJ� கைத 

க��வி��, கைடசிேல .���பழி ெவ���பழி வ6�. நா& மகா�மாகா=தி 

இற=த�ேபா நட=த கலவர�ைத க)ணாேலேய பா��தவ0. யா6 காவ� அ�ப� 

ஒ6 எ)ண� இ6=தா� வி���/க.” 

 

“நீ ேவற ெபாிய�மா, காத� அ)ண& விைளயா��.3 ெசா�றா&.” 

 

“விைளயா���தா& விைனயா.�...!” 

 

“இ�ல ஆயி, நிசமாேவ.” 

 

ஆயிஷா4� ���.மா6� த/க;. அ�ேபாேத க�யாண� நட=�வி�ட�ேபா� 

ஒ6வைரெயா6வ� க)களா� ச�லைடயி�டா�க0. ஏதாவ� ேபசினா� எ&ன 

எ&ப� மாதிாி ஒGெவா6 ப�ைலJ� ஊ�6வி� பா��ப�ேபா� பா��தா�க0 
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அவ�க0. அ�ப�� பா��பைத� பா��த நசீமா பய=� வி�டா0. ஆயிஷாைவ 

கி�ட�த�ட Rகி ெகா)ேட அ��த அைற.0 ஓ�னா0. 

 

ஏெழ���ேபைர ெகா)ட ஒ6 D�ட� உ0ேள வ=த�. �6கான=த� தைலயி� 

ஒ6 க��. அ=த க�� �/ச� அேயா�னாேலா அ�ல� ர�த�தாேலா ஒ6 

சைதக�� ேபாலேவ ேதா&றிய�. மீரா& க��தி� ப�ட ெவ��� ப0ள�தி� ஒ6 

களி�$ க)ணா� மாதிாி பளி�சி�ட�. ஒ6�த<. ஒ6 விர� வைள=தி6=த�. 

இ&ெனா6�த<. ேம� உத� சிைத=தி6=த�. அவ�கைள� பா��த�� காத� 

பா�சா க�தினா&. 

 

“மீரா<.  ைள கிைடயா�/கிற� உலகறிHச விஷய�. உன.மா 

�6கான=த�? �ேட ப?றி எாியிறேபா� P�. ெந6�$ ேக�ட மாதிாி. பாப� ம�தி 

விவகார�திேல ஊேர ெகாதி3! நி.�ேபா�, நீ .ைற=த ப�ச ச�பள�தி?. D�ட� 

ேபா��யா.�? உன. ேவற நா0 கிைடகைலயா? டாட� கி�ட கா��னியா- 

ெச�� ஆக�ேபாகிற�...” 

 

�6கான=த� மீராைனவி�� ெகா�க வி6�பாதவ& ேபா� நிைலைமைய 

விளகினா&. 

 

“ம�தி இ�.� �&னாேலேய நா0 .றி3ச மீ��/. அ�ப Dட எ&ன 

ேபசிேன&கிேற? நா� அ��பைட ச�பள�ைத ெகா�க ெசா�ற�... இ�ப�3 

ெசா�I ��3!��, இ�ேபா அைத ேக�க சமய ச=த��ப� வரேல. இ�ேபா ந�ம 

கடைம வ.�$ கலவர� வராம� த�கிற�தா&< ெசா�ல� ேபாேன&! 

அ�.0ள பாவி� பய�க0 வ=� ேபச�ேபான வாயிேல .�திடா<க! ��.ல 

ேதாளி� .�தியி6=தா� ேபசியி6�ேப&.” 

 

எ�ேலா6� சிாி�தா�க0. அ=த3 சிாி�ேபா� சிாி�பாக காத� பா�சா ஒ6 விஷய� 

ெசா&னா&. அவ�க;. அைத விளகிJ� ெசா&னா&. 

 

“ெவளியில நிகிற அல/கார ஆ�ேடாவி?.0ள �)�� பிர!ர� இ6.. எ��� 

ஒGெவா6 �டா .�/க. நா<� ���.மா6� அ=த ஆ�ேடாவில ேபாE ட4<ல 

பிர3சார� ெசE��� வேரா�.” 
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“நா/க;� தயாாி3!6ேகா� - ஒ/க;.� தாேறா�...!” 

 

இத?.0 நசீமா ஆயிஷாைவ ேதாளி� ைகேபா��, அ�ப�ேய ஆதாரமாக� பி��� 

ெகா)� அ/ேக வ=தா0. ேக.பி. !=தரா�பா;. வி8திைய அழி�� வி�� 

தைலயி� ேகாஷா ேபா�டா� எ�ப�ேயா அ�ப��ப�ட ேதா?ற�. இ&<� 

ெசா�ல� ேபானா� இKலாமிய ஒளைவயா� பரபர�பாE ேக�டா0. 

 

“ேவ)டா��பா, வ�ைப விைல. வா/காதீ/க�பா. உலகேம ெகா=தளி3! நி.�. 

�றாவளியிேல சிகின �6�பா ஆயிடாதீ/க�பா!” 

 

“சி5 �6�$� ப�.�த உத4�மா, இ&ஸா அ�லா. ப�திரமாE ���.� 

தி6�$ேவா�. ஏ&னா எ/க பக� அ�லா ம��� இ�ல. `ராம6� இ6கா�.” 

 

எ�ேலா6� எ�=தா�க0. ைகயி� ேமாைர ைவ�தி6=த ஆயிஷா ���.மாைர 

ம��� தனி�ப��தி அைத ெகா��ப� �ைறயி�ைல எ&ப� மாதிாி தய/கினா0. 

இத?.0 எ�ேலா6� ���. ெவளிேய வ=தா�க0. ஆயிஷா, வாசIேல சாிபாதி 

நி&றப� பி&பகமாக மைற�� ைவ�த அ=த ேமா� ட�ளைர ���.மாாி& தைல 

நிமி6� ேபாெத�லா� அவ& க)ணி� ப��ப� �&பக� ெகா)� வ=தா0. 

ேவ5 க)க0 ப��ேபா� அைத� பி& பகமாக ெகா)� ேபானா0. எ�ப�ேயா 

���.மாாி& க)களி� அவ;�, அவ0 ைக பி��தி6=த ேமா� ட�ள6� 

ப��வி�ட�. $ாி=� ெகா)டா&. ஆ�ேடா உ6மி ெகா)�6.� ேபாேத அவ& 

உ0ேள ஓ� வ=தா&. அவ0 அவ& ைகயி� த&ைக படாம� இ6க அ=த ட�ளைர 

ஒ6 �காIயி� ைவக� ேபானேபா�, அவ& அ=த ைகேயா� ேச��� ேமா� 

ட�ளைர� பி��தா&. அவ0, அவ& கா�களி� கி!கி!�தா0. “ஜாகிரைதயா� 

ேபா/க. நீ/க தி6�பி வர� வைர.� உயிைர ைகயில பி�3!கி�� இ6�ேப&” 

ெவளிேய நி&றவ�க0 “���, ���” எ&5 க�தினா�க0. ���.மா� அவைள 

உ?5� பா��� ஒ6 சிாி�$3 சிாி�� வி�� ேமாைர .��� ெகா)ேட ெவளிேய 

ஓ� வ=தா&. 

 

P�� ெதாழிலாள�க0 ைகத�ட, ���.மா6� காத�பா�சா4� அ=த ஆ�ேடாவி� 

ஏறி ெகா)டா�க0. ஆ�ேடா பற=� ெகா)�6=த�. ெதாழிலாள�க;� �)�� 
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பிர!ர/கேளா� ேபாE வி�டா�க0. ஆயிஷா அ=த ஆ�ேடாைவ ���.மாராக 

அ<மானி�� ஒ6 ைகயி� க)கைள� �ைட�தப� இ&ெனா6 ைகைய ஆ��னா0. 

ஒ6 கர� அ�ப� ஆ��ய கர�ைத கGவி� பி��த�. அவள� த=ைத ஹாஜி அஜீசி& 

ைக. .ராைன கைர�� .��தவாி& ைக. 

-------------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 8888    

 

அ=த நகாி& வா��ைனயி� உ0ள திேய�ட�. அ� வைர நட=� வ=த $திய 

பட�ைத எ���வி��, அ&ைற. ம��� ச�8�ண ராமாயண�தி& $திய 

கா�பிைய கா��னா�க0; அ�ப�J� அ� காைல கா�சிதா&. அ�4� ஓசிதா&. 

ப��ெதா�� பதினா5.� சாதி� தைலவராக விள/.� பழனிேவCவி& 

ேவ)�ேகாளி&ப�, எ�ேலா6ேம க�தி, கட�பாைர, க�$கேளா� D�வி�டா�க0. 

திேய�ட� வளாக�திேலேய மதிய சா�பா�. இ�ேபா� ெபா� D�ட�. அ=த 

D�ட�தி?. இைடயிைடேய வாEகா� வர�$� ேபா� .)டா=த� ஏ=திய 

.)ட�க0 மாதிாியான ெதா)ட�க0. ஆ/கா/ேக, ப�ெடாளி �சி�பறகாத, 

மகி�ேபான காவிெகா�க0. 

 

ேமைட.� பி&னணியாக, வி�ேல=�� `ராம�, அரகைன கீேழ மிதி�� 

ஆன=த D�தா�� நடராஜ�, ரா�சஸைன ஒழி.� திாி�I, அ�தைனJ� 

ேகாபாேவச ெதEவ� பட/க0 - வாைழ�பழ ஊ�ப�தி சா�சிேயா��, மாைல 

மாியாைதகேளா�� ைவக�ப��6=தன. கா)�ராட� ராமI/க� அ/கி6=த 

!வாமிஜிையJ�, பழனிேவைலJ� ஒ6 பா�ைவ பா��� வி���, ஒ6 Dைழ 

.�பி� ேபா��வி��� வரேவ?$ைர நிக��தினா�. 

 

“நா� �தI� இ=�. அ�$ற�தா& மனித&. இைத எ�ேலா6� $ாி=� ெகா0ள 

ேவ)��. உ/க;ேக ெதாிJ�, ம�திபாைளய�தி� உ0ள ம�தி மா�ைய க�� 

ெகா)�6=தவ& நா&. விைலவாசி. ஏ?ப என. ேர�ைட D�� 

ெகா��பதாக Dட3 ெசா&னா�க0. ஆனா� எ�ேபா� பாப� ம�தி 

இ�க�ப�டேதா அ�ேபாேத அறியாைமயிI6=� நா& வி�ப��, ஒ6 இ=�வாகி 

வி�ேட&. ெசலவழி�த பணமான  &5 ல�ச ,பாE ேபானா� ேபாக��� ேபாடா 

எ&5 ேவைலைய நி5�தி வி�ேட&. இ�ப�� தா& ஒGெவா6 இ=�4� நட=� 

ெகா0ள ேவ)��. அ�ேபா�தா& ஒGெவா6 �KNமி& மமைதJ� அட/.�. 
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இமயமைலயி� க�=தவ� ெசE� ந� தவ�பயனாE இ/. வ=த6ளிJ0ள !வாமிஜி 

ெஜE ராமான=தா உ/களிைடேய இ�ேபா� ேப!வா�.” 

 

ஜாிைக ேவ��J�, ப��3 ச�ைடJமாE கிழ�� க�யாண மா�பி0ைள மாதிாி 

வ=தி6=தா� பழனிேவ�, அ=த ‘க�ைத களவாணி�பய’ கா)�ராட�, தைலவ� 

எ&ற �ைறயி� த&ைன� ேபச D�பிடாத� அவ6. வ6�த=தா&. அ�4� 

இ6வைகயி� நி�மதி, சாதி D�ட/களி� ஆபாசமான வா��ைதகளா� ேபசி� 

பழகியவ�. இ/ேக அ�ப��ப�ட வா��ைதக0 வ=� விடDடா�. 

 

பழனிேவ�, அவ6ைடய ஒேர ெசா�Cகாக வ=தி6.� உ6)� திர)ட அ=த 

D�ட�ைத� பா��தா�. D�ட�தி& �& வாிைசயி� உ0ள ெப)களி� 

தனியழகாE� ேதா&றிய மக0 அபிராமிைய� பா��தா�. ெந?றியி� நீளமான 

ெவ0ைளேகா�. அதி� உ6ைளயான ச=தன�. அத?. ேம� ./.ம�. அ&ைன 

அபிராமிேய அ/ேக திாி�ல� இ�லாம� உ�கா�=தி6�ப� ேபா&ற ேதாரைண. 

மகைள� ெப6மித�ப��� பா��த அவ�, பல�த ைகத�டC. இைடேய ைம 

பக� ேபான ெஜE ராமான=தாைவ� பா��தா�.  &றா)�க;. �&$ 

���. வ=� அ�க� கா! ேக�ட மனித& - அ�4� காI� விழாத .ைறயாக. 

ஒ6 தடைவ இவ�, “உைழ3! பிைழேய&யா” எ&5 Dட3 ெசா�I6கிறா�. 

அ�$ற� ஆைள காணவி�ைல. ெஜயிC.� ேபானாேனா எ/ேக ேபானாேனா, 

இ�ேபா� இமயமைலயி� பிற=� அ/ேகேய தவ� ெசEத� மாதிாி எ/கி�ேடேய 

கர� வி�றா&. கர�ேயா - $ரளிேயா அவனா� ஒ6 காாிய� ஆகேவ)��. 

ச/கர!�$ ேமாச� ெசE�வி�டா&. கைட� ேத/காைய எ��� 

வழி�பி0ைளயா6. உைடகலா�. த�பி�ைல தா&. ஆனா� அ5-5 ,பாE 

வாடைக வரD�ய கைடைய எ�ப� `ராம� ேகாவிலாக மா?றலா�? 

!வாமிஜியி& கா�கைள க��தாகிவி�ட�. கர/கைள3 ெசாறி=தாகி வி�ட�. 

மைன சாKதிர�ப� அ/ேக `ராம� இ6கDடா� எ&5 !வாமிஜி 

ெசா�Iயி6கிறா�. அ�ப�J� ச/கர!�$ அைசயவி�ைலயானா�, ரா�திாி ேயா� 

ரா�திாியாE `ராமைர இ���� ேபா��வி�� பழிைய �KI�க0 மீ� 

ேபா��விட ேவ)�ய�தா&. சாராய கைடைய தவி�ெபா�யாகின பய�க;. 

சாியான பாட�. இ�ேபா இ/ேக D�யி6கேத, இ�ப�ட சாராயகைட. நீதி 

ேக���தாேன. 

 

!வாமிஜி. D�ட� ைக த�டவி�ைல, ேமைடயிI6=த ச/கர!�$, அ�ப��  



79 

 

த���ப� இர)� ைககைளJ� த�� D�ட�ைத� Rக� ேபாவ�ேபா� ேமேல 

ெகா)� ேபானேபா�� அ=த D�ட� அைசயவி�ைல. பழனிேவ� ைகயா��ய 

ேபா�தா& பய/கரமாE� த��ய�. அவேர நி5���ப�3 ெசா�Cமளவி?. அ� 

ஒ6 ைகத�� D�டமாகிய�. 

 

!வாமிஜி, மாைல மாியாைதகைளJ�, ெபா&னாைடகைளJ� க)களா� 

எைடேபா�� வா/கி ெகா)� ேப3ைச� �வக� ேபானா�. காவிேவ��, 

காவி3ச�ைட... அேத நிற�திலான கா� ைகக0... அேத நிற�திலான �க�; 

எ)ெணE தடவிவி�ட� ேபா&ற தா�... அதி� ெவ)ெணE தடவி வி�ட� ேபா&ற 

ேலசான நைர ��. ேப�ைட� தனமான பா�ைவ. இேதா அவேர ேபச� ேபாகிறா�. 

 

“ெஜEரா�! எ�ேலா6� ெசா�C/க! ெஜEரா�...” 

 

!�மா இ6=த D�ட�, பழனிேவC ைகயா��ய��, ஒ?ைற மனிதனாE க�திய�. 

 

“ெசயரா�... ெசயெசயரா�...” 

 

சாமியா� �க� !ளி�தா�. அவ�களி& �ழக�தி?. தி6�த� ெகா)� வ=தா�. 

 

“அ�ப�3 ெசா�ல�படா�. நா& ெசா�ற மாதிாிேய ‘ெஜEரா�’ எ&5 ெசா�லW�. 

ெசயெசயரா�< ெசா�ல Dடா�. ஏென&றா� நம� ெகா0ைக ஒ6 நா�. ஒ6 மத�. 

ஒேர கலா3சார� எ&ப�. ஆைகயா� இனிேம� எ=த பத<� ெஜEரா�.� 

பதிலாக ெசயெசயரா� எ&றா�, அ� பாவமாக க6த�ப��. ராமா அ�ல, ரா�. 

ெசயஅ�ல, ெஜE. ெசா�C/க பா�கலா�. ெஜEரா�...” 

 

“ெசEரா� ெசEரா�” 

 

“எ&ன�ைத ெசEய� ேபாாீ/க? நீ/க ெசா�றைத� பா�தா நா�, ராம<காக எ�4� 

ெசEயாம� அவேர தன.�தாேன ஏதாவ� ெசEய<� எ&5 நிைன�ப� ேபா� 

இ6கிற�. ெசா�C/க0. ‘ெஜEரா�, ெஜEரா�’ ஒ/க;. ‘ெஜ’ பி�காதா... 

பி�கW�... ேவற வழியி�ைல...” 
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D�ட�தி& �கா�வாசி� ேப6. ‘ெஜ’ வரவி�ைல. ஆனா� அபிராமி. வ=த�. 

க�Pர�� இனிைமJ� .ரI� கலக ‘ெஜEரா�’ எ&றா0. ஆனா� அவ;. ஒ6 

வ6�த�. !வாமிஜி, அவைள இ=த� 8ேலாக�தி� பிற�பி�த அ&ைன அபிராமிைய� 

ப?றிJ� �ழ/கியி6க ேவ)��. ஆனாC� ஒ6 சமாதான� `ராம& யா�? 

அ&ைன அபிராமியி& சேகாதர&தாேன? தாEமாம& ேபைர3 ெசா&னா� 

த�பி�ைலேய... 

 

!வாமிஜி, ஒ6 ைகைய� Rகி விர�கைள �7�யாகி, அ�ேவ ஒ6 .�� 

.)டா=த�ேபா� ேதா&ற� ேபசினா�. 

 

“இ=�கேள! இ=�கேள! நீ/க0 எ�லா� இ=�களா... இ=�கேள...! இ=� 

எ&பவ& யா�? எவெனா6வ&, இ=� ஆலய� இ6.மிட�தி� இ6.� 

ம�திைய� தக��பாேனா, எவெனா6வ& வ�ணாKரம த�ம�ைத 

கைட�பி��பாேனா, எவெனா6வ& இ=த நா��ேல இ6.� ‘பாகிKதானிய�கைள’ 

த�� ேக�பாேனா, எவெனா6வ& காவி ெகா�ைய கர� ஏ=தி� பி��பாேனா 

அவேன இ=�; அவ0தா& இ=�.” 

 

!வாமிஜி ேபசி ெகா)ேட ேபானா�. �KI� பைடெய��$, ஒளர/கசீ�பி& 

அ��ழிய�.  &5 ெபா)டா��, இKலாமிய3 ச�ட�, தலா ேபா&ற பலேவ5 

‘விஷ’ய/கைள விளகி ெகா)� ேபானா�. D�ட� R/க� ேபான�. அத?.0 

ெவளிேய ஒ6 உர�த .ர�. மணிய��ப� மாதிாியான ைம வழியான .ர�. 

பாதி�ேப� வி�=த��� ெவளிேய ஓ�வ=� நி&றேபா�. அ=த ஆ�ேடாேவ தன� 

உ3சி� தைல ல�, உர�� க��வ� ேபா� ேதா&றிய�. 

 

“ெபாிேயா�கேள தாEமா�கேள ஒளியி& ேவக� அதாவ�, ஒளி ஒ6 இட�திI6=� 

இ&ெனா6 இட�தி?.3 ெச�C� ேவக� ஒ6 ல�ச�� எ)பதாயிர� ைம�, நம� 

�ாியனிI6=� அ=த ஒளி 8மி. வ6வத?. நா&. நிமிட� ஆகிற�. இ�ப�� பல 

ந�ச�திர/களிI6=� ஒளி வ6வத?. ேகா�கணகான ஆ)�க0 Dட 

ஆகி&றன எ&றா�, இ=த� பிரபHச� எGவள4 பர=� விாி=� உ0ள� எ&பைத� 
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$ாி=� ெகா0ளலா�. இ=த� 8மி, பிரபHச கடI� ஒ6 �ளிதா&. ேகா� ேகா�ேய 

ேகா� �ாிய&க0 பிரபHச�தி� உ0ளன. இய?ைகயி� ஒGெவா&5ேம ஒ6 

அ?$த�, காைலயி� 8.� மல�க0, மாைலயி� 8கா�; மாைலயி� 8.� 

மல�க0 காைலயி� க) திறகா�. வ)�க;� அ�ப�ேய. பாிணாம ேபா��யி& 

ப.வேம இ=த� 8க0. இ=த வ)�க0; இ�ப��ப�ட இ=த அ?$த கிரக�தி� 

விHஞான Jக� ேவகேவகமாE ெவளி�ப�� ெகா)�6.�ேபா�, ஒேர மத�, 

ஒேர ெமாழி, ஒேர கலா3சார� எ&5 ெசா�வ� பாசிச�, அதாவ� ெகா�/ேகா&ைம. 

இ�ப�3 ெசா�கிறவ�க0 ஆதிதிரா விட�கைள� த0ளி ைவ�த� ஏ&? இ�பவாவ� 

ஆதி திராவிட� ���� ெப) ெகா�க�, வா/க� ெசEவா�களா? இ�ைல வய� 

ெவ��.� ேபா.� உ/க;ைடய DIைய D��� த6வா�களா? ஆைகயா� 

ெபாிேயா�கேள! ஒேர கலா3சார� எ&ப�, க)ணா� Dட வி�தியாச� க)� பி�க 

��யாத க�ைதயாக இ6க ேவ)�� எ&5 ெசா�வ� மாதிாி, அடாவ��தன-

மான�� Dட. ஆனா� இ=திய�களாகிய நா� க�ைதக0 இ�ைல. ப�ேவ5 

நிற�திலான .திைரக0. ச)ைட .திைரக0 அ�ல. இ=த நா�ைட �&ேனாகி 

எ���3 ெச�C� சவாாி .திைரக0. பிற�தியா� நில�தி� க��ய ��ைட Dட 

இ�க ��யாத இ=த கால�தி� பழைமயான ஒ6 ம�திைய, இ��ப�...” 

 

ெவளிேய நி&ற D�ட� அ�ப�ேய நி&ற�. சில� ைக த�டDட� ேபானா�க0. 

அத?.0 பழனிேவ�, ச/கர!�$ வைகயறாகேளா� வ=� ஆ�ேடாைவ 

�ைற�தா�. D�ட� நிதானி�தைத� பா��த ���.மா6� காத�பா�சா4�, 

ஆ�ேடாவிI6=� இற/கி ெவளிேய வ=தா�க0. ���.மா� ைக ைமகி� ேபச� 

ேபச, காத�பா�சா தைலைய ஆ��னா&. பழனிேவலா� தா/க ��யவி�ைல. 

 

“நா� ப0;�பைறகைள க�டW�< ெசா�றா&. ந�ம ெபா)Wகைள 

ப0;�பைறக;. ெகா�கW�< ெசா�றா&. இ&<மாடா பா��கி�� 

நிகிறிக? இ�காடா D�� வ=ேத&?... ந�ைம வ�$. அைழகிற� மாதிாி, 

ஆ�ேடாைவ அ<�பி இ=�மத விேராத� பிர3சார� ெசEJற ம�திபாைளய� 

ம)�யிட<�” 

 

அ=த D�ட�, உட�ைப ெநளி�தேபா� .)டா=த� சீ6ைடகார�க0, அ=த 

ஆ�ேடாைவ� பா��� ஓ�னா�க0. அ�ப�J�, காத6� ���.மா6� த/க0 
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பா��. இய/கியேபா�, �ைரவரா� ெபா5க ��யவி�ைல. ஆ�ேடாவி� 

இ6=� கீேழ இற/கி, அவ�க0 இர)� ேபைரJ� ஆ�ேடா4.0 Rகி�ேபா�� 

வ)�ைய எ��தா�. ஆ�ேடா அ=த ட4னி& பிரதான சாைல வழியாக ஓ�, பி&ன� 

அதிI6=� கிைளவி�ட .�பி3சாைலயி� தாவி ம�தி பாைளய�ைத ேநாகி 

ஓ�ெகா)�6=த�. பி&னா� .)டா=த�� ெதா)ட�க;�, D�ட�� க?கைள 

எ��� எ��� ஆ�ேடாவி& ேம� எறி=� எறி=� ஓ�ய�. ஆ�ேடாவி& 

ஒIெப6கி. சில வி��$)க0. பல க?க0 ஆ�ேடாவி& பி& திைரைய கிழி�� 

உ0ேள பாE=தன. உ0ேள எ&ன ெசEதனேவா ஏ� ெசEதனேவா? ஆனாC� 

ஆ�ேடா அவ�க;. ‘க�காE’ ெகா��தப�ேய ஓ�ய�. 

 

அ=த D�ட� ஆJத பாணிேயா� ஒ6 .றி�பி�ட இட�தி� நி&ற�. ம�தி 

பாைளய� க)W.� ெதாி=த இட�. பழனிேவ� இ�ேபா� !வாமிஜிேயா��, 

ச/கர!�$ேவா��, ராமI/க�ேதா�� அ/ேக வ=தா�. ம�திபாைளய�தி?.3 சிறி� 

ெதாைலவி� உ0ள ஏாியிI6=� த)ணீ� ெகா)� ேபா.� .ழாEகைள� 

பா��தா�. ேமேல பற=த மி&சார க�ப/கைளJ�, ெடIேபா& க�பிகைளJ� 

ேநா�ட� வி�டா�. ஆேவசமாக க�தினா�. 

 

“இ/ேக நி�C/க, இ�ப�ேய நி�C/க... எ=த சாE$ைவJ� உ0ேளJ� 

விட�படா�. ெவளிேயJ� விட�படா�. அவ/க இ=த வழியா வ=�தா& ஆகW�. 

அ=த� பக� ஏாி. இ=த� பக� .ள�. பி&பக� மைல. ெபா=�.0ள இ6கிற 

ெப63சாளி  �ட� ேபா�டா� ெவளியில வராமலா இ6.�? எ&னடா 

பா���கி�� இ6கீ/க? அ=த� த)ணி .ழாைய உைடJ/க, சாE$� பயCவ 

எ�ப� த)ணி .�கா<வ&< பா�கிேற&. ச/கர!�$ நீ/க ெதா)ட�கைள 

D��கி�� ஏாி� பக� ேபா/க. மதைக அைடJ/க. ெடIேபா& ஒயைர 

ெவ��/க... ேடE... ேடE... அ� மி&சார க�பிடா... ெதாடாேத... அ�.... 

அ�$றமா ஒ6 வழி ெசEயலா�.” 

 

.)டா=த�� ெதா)ட�க0 ெசா�ல� ெபா5கவி�ைல. நா&ைக=� 

ேப�களிடமி6=� - அவ�க0 காரண� $ாியாமேல ைவ�தி6=த கட�பாைர 

க�பிகைள� பறி�தா�க0. ஐ=� கிேலா மீ�ட� ெதாைலவி� ஆ?ைற வழி மறி�� 

க��ய ஏாியிI6=� த)ணீ� !ம=� பாதி ம)ணி� $ைதப���, மீதி ெவளிேய 

ெதாி=�� ெந6�$ ேகாழியாE ெவளி�ப�ட நா&. சிெம)� .ழாEக0 பக� 
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ேபாE க�PரமாE நி&றா�க0. பிற. த/கள� ‘கர ேசைவ.’ `ராமைன� 

�ைணகைழக க)கைள  �� தியானி�தா�க0. அ=த க)க0 மீ)�� 

திற=த�� ெந�Hசா)கிைடயாE கிட=த .ழாEக0 ேம� இ6�$ க�பிக0 

ேமாதின. அ=த .ழாEகளி� ஒ6 ப.தி வா��$ இ6�பா� வ�க�ப�டதா� , 

.�த� ேபான க�பிக0 தி6�பி� தாக�ப���ேபா� அ=த .ழாEகளிI6=� 

ந�வின. ஆனாC� அ=த .ழாEகளி� ெவ0ைள ெவ0ைளயான காய/க0 

ஏ?ப�டன. பழனிேவ� D�ட�ைத ஏவிவி�டா�. அ�தைன ேப6� .ழாE� பக� 

ஓ�னா�க0. அவ?ைற உைட�பதி� உ0ள உைழ�பி& க7ட�ைத� $ாி=� 

ெகா)ட ப��த சில� இர)�  &5 காவி ெகா�கைள சாைல� பக� ந�� 

ெகா)� இ6=தா�க0. 

 

அைர மணி ேநர�தி?.0, அ=த .ழாEக0 .?5யி6� .ைலJயி6மாE� ���தன. 

அவ?றிI6=� ஓ�ய த)ணீ� �தI� க)ணிராJ�, பிற. ெச=நீராJ� 

ெவளி�ப�ட�. ஆ/கா/ேக சி&ன� பி0ைளக0 ��க�� விைளயா�ற மாதிாியான 

சி&ன3 சி&ன .ள/க0! .ழாEகைள உைட�� கைள��� ேபானவ�க0 அ=த� 

த)ணீைரேய தாக�தி?. .��தா�க0. அ���� ேபா�ட மா��& ர�த�ைத $I 

.�.ேம அ�ப�. சில� ைகயல�பி ெகா)டா�க0. இத?.0 ெடIேபா& 

க�பிக0 தைலகீழாE� ெதா/கின. ச/கர!�$ பழனிேவIட� ஒ6 ச=ேதக� 

ேக�டா�. 

 

“இ&<� அைர கிேலா மீ�ட� வைர.� .ழாE ேபா.ேத, அதில இ6கிற த)ணி� 

அவனவ<. ஒ6 நாைள. ேபா�ேம இ�ப� வி�� ெகா�கலாமா?” 

 

“நீ� எ=த கால�திேலயாவ� விவசாய� பா��தி6=தா� ெதாிJ�... இ=த� பக� 

ப0ள�. அ=த� பக� ேம�, அேதா பா6/க. த)ணீ� தபதப&< தைரயில 

வி�கிறைத...” 

 

ச/கர!�$, தி6�திேயா� தைலயா��ய ேபா�, பழனிேவ� D�ட�தி?. 

ஆைணயி�டா�: 

 

“ேரா�ைட மறி3!கி�� நி�C/க�பா. இ�ப� மனித3 ச/கிI மாதிாி இ�ல, 

இ6�$ ேவI மாதிாி நிகW�...” 
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இத?.0 .)டா=த�� ெதா)ட�க0 D�ட�ைத பிE��� பிE�� 

வாிைசயாகினா�க0. ெத&�கமாE ஐ�ப� ேப6�, வட�கமாE ஐ�ப� ேப6� 

நி5�த�ப�டா�க0. ம?றவ�க0 அ/.� இ/.� சிதறி நி&றா�க0. ம�திபாைளய 

�ைனயி�, ஒ6 D�ட� திர)� நி?ப� ெதாி=த�. 

 

சிறி� ேநர�தி�, ம�திபாைளய�தி� இ6=� ஒ6 கா� வ=த�. .)டா=த�� 

ெதா)ட�க0 அைத� ேபாகவிடாம� சாைல மறிய� ெசEதேபா�, உ0ேள அ=த 

காைரேய ெநா5கிவி�� ெவளிேய வர�ேபாவ� ேபா� ஒ6 க��பிணி� ெப) 

அைலேமாதினா0. அவ0 அ�மா க)ணீ6� க�பைலJமாE காைர3 

��=தவ�களிட� ம&றா�னா0. 

 

“ஆ�பைள/க வ=தா வ�$&< எ�$6ஷைனJ�, ம6மகைனJ� அ/ேகேய 

வி���� நா& ம��� இவைள D��கி�� வாேர&. தய4 ெசE� க6ைண 

கா��/க. அ)ேண நீ/கதா& பழனிேவC-ஒ/கைள திவா&�க�ம� ���ேல 

பலதடைவ பா��தி6கிேற&... எ/கைள... அவ6 எ�ப4ேம ேச���க மா�டா6. 

நீ/க;� ேச�கா�� எ�ப�? நா& க)W. க)ணாE வள��த 

ெபா)W)ேண... ஆKப�திாி. ெகா)� ேபாகா�� வாJ� வயி5மாE 

ெச���ேபாவா)ேன... க6ைண கா��/க)ேண.. அ�லா உ/க;. 

அ6;வா�)ேண...! வழிவி�/க)ேண...!” 

 

பழனிேவC ேவ5பகமாக நட=தேபா�, ஒ6 .)டா=த� அத��ய�. 

 

“அ�லா உ/க;. ம��� அ6ளினா� ேபா��. எ/க;. ராம� இ6கா�, 

ஒ/க;. வழிவிட எ/க;.� ைப�தியமா? �த�ல ஆKப�திாி. ,ேபாவி/க. 

அ�$ற� கெல�ட�கி�ேட ேபாவி/க. ேபாNK இ/க வ6�, ப�கள�திேல ஒ�பாாி 

Dடா��மா. தி6�பி� ேபா! தி6�பி� பா�காேம ேபா!” இ&ெனா6 சீ6ைட 

.5. ேக0வி ேபா�ட�. 

 

“இ�பDட இ=த� ெபா)W வயி��.0ேள பHைச அைட3சிகி�� 

ந�கமா�டா&< எ&ன நி3சய�?” 
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அ�மாகாாி, மீ)�� மீ)�� ெகHசினா0. அத?.0, உ0ேள கிட=த ெப), 

ச&ன� ச&னமாE .ர� இழ=� ெகா)�6=தா0. இ&ெனா6 .)டா=த� 

அத��ய�. 

 

“ஏ)டா நீ �ைரவரா இ�ல... எ6மமாடா காைர எ���கி�� ேபாறியா... இ�ைல... 

அைத காயலா/கைட ஆKப�திாி. அ<�பவா... 

 

இ�ேபா�, தாEகாாியி& �க� ெவ;�த�. க)க0, சிறி� ேநர�  �ன. அவ0 

திற=தேபா�, எதிேர ேதா&றிய அாிவா0கைளJ�, உ0;5�$கைள� ேதா)� 

எ�க D�ய �ாிக�திகைளJ�, ெதா�டாேல ர�த� .�.� ேவ� 

க�$கைளJ�, இ���� பி��� கG4� ைசகி0 ெசயி&கைளJ� க)டன. 

இத?.0 இர)�  &5 ேப� அ=த காைர அ/.� இ/.� �7�களா� 

.�தினா�க0. ஆனாC� அ/ேக நி&ற சாதா D�ட�திட� ப3சாதாப� 

ேமேலா/கிய�. ஆனாC� பழனிேவ� பா��த பா�ைவயி� க���ப�ட�. ெவளிேய 

ேகாப�ப�வ� ேபா� பாவலா ெசE� ெகா)��, உ0;.0 அ�� ெகா)�� 

நி&ற�. பிண� ேபா� கிட=த மகைள� பா��தப�ேய தாEகாாி கா6.0 

ஏறினா0. கா� பி&பகமாE நக�=�, அ�$ற� ெத&பகமாE� தி6�ப ஓ�ய�. 

D�ட�தி?., பி& க)ணா� �.வி.கா�சி ேபால� ெதாி=த�. அ=த க��பிணி� 

ெப) ைககைள மீ)�� மீ)�� ேமேல R.கிறா�. தாEகாாி அவ?ைற 

இ���� பி�கிறா� D�ட�, பழனிேவCைவ .?ற�சா��� ேதாரைணயி� 

பா��தேபா�, அவ� ஆைணயி�டா�. “எGவள4 நாளானாC� சாி... இ/ேகேய 

நி?கW�... இ�ப�ேய நி?கW�... ஆ5மணி ேநர�தி?.� பிற. ைச�ல நி?கற4/க 

இ/க வரW�. நீ/க அ/க ேபாகW�, ம�தி பாைளய�திI6=� இ=த� பக� ஒ6 

காகா .6விDட� பறக Dடா�. நீ/க எ&னென�லா� சா�பி��/கேளா 

அெத�லா� உ/கைள� ேத� இ/க வ6�. உைறJ� பாெக��� தானா வ6�. 

இ=த3 சமய�தி� ம�தி பாைளய�தி� �ைனயி� D�ட� அதிகமான� ேபா� 

ேதா&றிய�. ஆகாய�ைத ேநாகி ைககைள வைள�த� க)ணி�ப�ட�. 

இ/கி6=� பல� அவ�கைள ேநாகி ஓட�ேபானா�க0. சில� அவ�கைள� த/க0 

பக� வ6�ப� சவா� வி�டா�க0. ‘ெசEரா� ெசEரா�’ எ&ற �ழக/க0! 

அ�ேபா� பா��� ஒ6 KD�ட� ச�த�... 
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அ=த� பிரதான சாைலயிI6=� ச�!தீ& KD�டாி� வ=� ெகா)�6=தா&. 

அவ<. விபர� ெதாியா�. பழனிேவC. ஆ�திர�. அதனா� அவ<. 

கா�தி6க ேவ)�ெம&ற நட�$ $ாியாம�, $�திம�டாக க�தினா�: 

 

“அேதா வரா& பா6 திவா& �க�ம�ேவாட பய�... காேலஜி� இ=�� ெப)க0 

கி�ட வ�$ ப)ற பய�... ெச6கி மகைன ஒேர ேபாடா� ேபா�/கடா! ஒ�/கடா! 

பி�/கடா!” 

 

அ=த D�ட�தி� ஒ6 ப.தி ஆJத பாணியாE ச�!தீைன� பா��� ஓ�ய�. சிறி� 

ேநர� KD�டைர நி5�திவி�� பிரமி�� நி&ற ச�!தீ&, அ=த KD�டைர� 

தி6�ப� பா��தா&. அத?.0 எ�லா� ��=� வி�� எ&பைத உண�=தவ& ேபா� 

அ=த KD�டாிடமி6=� வி�ப�� தைலெதறிக ஓ�னா&. D�டேமா ‘ெசEரா�’ 

‘ெசEரா�’ எ&5 க�தியப� அவைன� ெதாட�=� �ர�திய�. 

-------------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 9999    

 

அ=த ���& அக�� $ற�� ேபா�, மாாிய�ப& ஒ�/கி கிட=தா&. 

 

அ=த ���& பி& ப.தியி� ப&றி.�� மாதிாியான ஒ6 ெபா=� அைற. ெவளி 

அைட�$ இ�லாத�. த�� ���3 சாமா&கைள� ேபா�� ைவ�பத?காக 

அைமக�ப�ட அ=த� ‘ெபா=தி�’ அவ& அேத வைக� ெபா60 மாதிாிேய 

கிட=தா&. தைலைய நிமி��தினா� அ� த��� எ&பதா�, அச� காயலா&கைட 

ேகாணி மாதிாிேய !6)� கிட=தா&. இர)� நா�க;. �&$ இேதா அ=த அமீ� 

���?.0 ெத&ைன மர�தி� ஏறிJ�, க6வா�� களிைய3 சா�பி��� நடமா� 

ெகா)�6=தவ& தா&. ஆனா� இ�ேபா� ேவ5வழியி�ைல. அ=த ���?.0 

அGவ�ேபா� ஆ�க0 நடமா� ெகா)�6கிறா�க0. இ�ேபா� நட.� 

�?5ைகயி� இவைன� ப?றி எ&ன ெசா&னாC� எ�படா� எ&பதா�, அ=த 

���னாி& வி6�ப�தி?. விேராதமாகேவ அ/ேக ப&றியிC� ேகவலமாE, உ0ேள 

வ6கிறவ�கைள ேவ�ைட நாEகளாE அ<மானி�� ெகா)� ஒ6 விேநாத� 

பிராணியாக கிடக ேவ)�யதாயி?5. அ&5 சாராய� பய�க;.�. ஜகா� 

பைட.� இைடேய மா�� ெகா)ட அவ& எ�ப�� த�பிேனா� எ&பைத 

இ&<� Dட3 சாியாக� $ாி=� ெகா0ள ��யவி�ைல. அ=த3 சாைலயி� ஓ�யவ& 
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பக�தி� உ0ள க6ேவல மரகா��� .தி��, ைகயிC� காIC� ��க0 

�ர���தனமாக உ�ேபாக எ�ப�ேயா அமீாி& ���� பி& பக� வ=� வி�டா&. 

அவ& அ�ப� வ6வா& அ�ல� வரேவ)�� எ&5 எதி�பா��த� ேபா� பா�திமா 

பி& கதைவ� திற=� ைவ�தி6=தா0. அவ& அ=த வாசC. ம�தியி� நி&5 

ெகா)� .�றி .�றி அ�தேபா�, அவ0 �&வாச� பக� ஓ� கதைவ3 சா�த� 

ேபானா0. அ�ேபா�, அ=த ���-.றி�பாக அவ;� அ=த3 �ழI� த&ைன 

ஏ?5 ெகா0ள ம5�பதாக அ<மானி��, அவ& அ=த ���& ெகா�ைல�$ற 

ேவIைய� தா)ட� ேபான ேபா�, பா�திமா ஓ�வ=� அவ& ைககைள� 

பலவ=தமாக� பி���, பிடாியி� ைகேபா�� ���?.0 இ���3 ெச&றா0. அ=த 

இ6வ6.� அ�ேபாேதா அ�ல� இ�ேபாேதா இ�ப� ஒ6வைர ஒ6வ� ெதா�ட� 

ப?றிய ஒ6 பிரைஞ Dட ஏ?படவி�ைல. 

 

கால�3ச�த��, வைளய� ச�த�� ெகா)ட கலைவ3 ச�த� ேக�� மாாிய�ப& 

க) திற=தா&. ஜாிைக காகித�தி� ெவ0ைள ேகா�க0 ேபா�ட� ேபா&ற 

ேசைல க��யி6=த பா�திமா தைல�� - அ=த� தைலைய யாேரா ஆணி ைவ�� 

அ��த� ேபா�, அ/.மி/.மாE3சிதறி கிடக, எதிேர நி&றா0. அவைன� 

பா�க� பா�க அவ;.�, அவைள� பா�க� அவ<.� எ&னேவா 

ேபாI6=த�. ெவளிேய �6��� மாாிய�பனி& க)க0 இ�ேபா� .ைகக0 

ேபாலாகிவி�டன. வாேயா� ேபா��யி�� பா�திமாவி& க)க0 த/கள� எ3சிைல 

உமி�=தன. ஒ6�த<. மரண�திI6=� த�பிக ேவ)�ேம எ&ற தாக�; 

ஒ6�தி. அவைன, அதிI6=� காக ேவ)�ேம எ&ற ேவக�, இ=த� 

தாக�ேதா��, ேவக�ேதா�� ஒ6�தைர ஒ6�த� பா��தேபா�, பா�திமா அவ<. 

விபர� ெசா&னா0. ஆகாய�ைத நில4 ேபா� கா��ய Dைரேம�ைட� 

பா��தப�ேய, மகாபாரத� ேபாைர தி6தரா7�ர<. சHசய& ெசா&னானாேம 

அ�ப�3 ெசா&னா0. 

 

“�=தா நா;�, ேந?5� ெகாHச� ெகாHச� த)ணி வ=த�. இ&னி. ��$ரவா 

ஒ6 ெசா��� த)ணிDட வரைல. �&னாேல வ=த ெவ0ள�திேல அ/க/க 

கிண5க;� மண� ேமடாயி?5. இ�ேபா தா& �6 எ�க� ேபானா/க. அ� 

��J�&னாேல இ�ப��ப�ட நிைலைம. ஊ�ஜனேம ெத64. வ=தி�3சி. 

ப�$கைள அ�3சி அ�3சி அேதாட பி�/க தா& கழ)�3சி, ட4னிI6=� 

வரேவ)�ய காEகறிJ� வரைல. அாிசி ம)� ஆ5�க�� அைத இ���  ��� 
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ஓ��டா�. யா6. எ&ன ப)ற�&ேன ஒ)W� $ாியேல. ஒGெவா6�த� �க�� 

ைப�திய� பி�3ச� மாதிாிேய க)ண3 !6.�. வாய ேகாW�. ேசா5 

இ�லாம� இ6கலா�, �ணிDட இ�லாம இ6கலா�. ஆனா த)ணி இ�லாம 

எ�ப� இ6க�?” 

 

அவனிட� ஆ5த� ேக�ப� ேபால4�, அவைன ஆ?5�ப���வ� ேபால4� 

பா�திமா பா��தா0. அவ& எைதJ� உ0வா/.� நிைலயி� இ�லாத� ேபா�, ஒ6 

ைகைய அ�பாகி அதி� தைலைய� ேபா�வத?காக கீேழ .னி=தா&. பிற. 

மீ)�� எ�=� ெவளிேய நட.� அவல/கைள காண வி6�பிய� ேபா� அ=த 

அைற .ைகயி� இ6=� தவழ� ேபானா&. பா�திமா, அத& வாசைல, ைகைய 

.5காக� ேபா�� அைத கதவி�லாத தா��பாளாகியேபா�, அவ& ேமாவாE 

அ=த ைகயி� உரசிய�. அவ& பி&வா/கியப�ேய, பசிப�ட $Iேபா� 

வா��ைதகைள� பாயவி�டா&. 

 

“எ&ைன வி��� பா�திமா, எ&ைனJ�, இ=த ஊைரJ� இ=த நிைல. ெகா)� 

வ=த ட4& பயCவ எ�தைன ேபைர ெவ�ட ��Jேமா அ�தைன ேபைரJ� 

ெவ���� ெஜயிC.� ேபாேற&. அ�. �&னாேல எ/க�பா... அ�மாைவJ�, 

த�பி, த/க3சிையJ� பா�கW�< ஒ6 ஆைச. இ=ேநர� எ�ப�� ��3சிகி�� 

இ6கா/கேளா? எ&ைன காேணாேம&< அ�பா4. உயிேர ேபாயி6.�.” 

 

மாாிய�ப& ஆேவசமாக ெவளி�ப��, த�க�ேபான பா�திமாைவJ� ஒ6 த0; 

த0ளிவி��, பி&$ற கதவி� �6�பி��த தா��பாைள இ��� ெகா)�6=தா&. 

அ� வில.ேமா இ�ைலேயா கத4 உைடபட�ேபாவ� ேபா� , "கீ3" ேபா�ட�. 

பா�திமாவா� ெபா5க ��யவி�ைல. எ&ன ெசEகிேறா� எ&5� $ாியவி�ைல. 

ஏேதா ஒ6 அ!ர ேவக�தி�, அவ& க��ைத3 !?றி இட� ைகைய வைளயமாகி 

அவைன� பி&பகமாக இ��தா0. அவ& ேலசாE நிைல.ைல=� த�மாறி 

கதைவ வி�டேபா�, பா�திமா ச�ெட&5 பாE=� அ=த கதவி&ேம� த& 

உட�ைப3 சா�தி ெகா)டா0. பிற. த&ைன நிைல�ப��தி ெகா)� அவைன 

ேநாகி “உ0ேள ேபா4�. உ0ேள ேபா4�” எ&றா0. அவ&, ஒ6 ச�கKகாாி. 

க���ப�ட மி6க� ேபாலேவ பி& பகமாE நட=� நட=�, ஏேதா ஒ6 

அ<மான�ேதா� அ=த .ைக அைறயி& விளி�பி?. வ=தைத� $ாி=� கீேழ 
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.னி=� அ=த .ைக.0 பி&பகமாக� தவ�=தா&. பா�திமா, கதவி� இ6=� 

வி�ப��, அத& எதி��$ற3 !வாி� சாE=தப�ேய நி&றா0. இ�ேபா� அவ<. 

அவளிடமி6=ேத ஒ6 பா�காவ� ேதைவ�ப�டைத� $ாி=� ெகா)டா0. ெவளிேய 

ேபாE ெப?ேறாாிட� ெசா�ல ேவ)�ெம&றா�, அத?.0 இவ& ஓ�விடலா�. 

எ&ன ெசEவ� எ&5 $ாியாமC�, பிற. எ�4� ெசEய ேவ)�யதி�ைல எ&5 

$ாி=�� அவ0, அவைன� பா��தப�ேய !வாி� தைலைய அ/.மி/.மாE 

$ர��னா0. ெவளிேய ஏ?ப�ட ச�த/க0 அவ�க0 கா�களி� ஈய�ைத காE3சி 

ஊ?றிய� ேபாலேவ வI ெகா��தன. 

 

“த)ணி... த)ணி” எ&5 .ழ=ைதகளி& அவல3ச�த�. “பசிகி... பசிகி” எ&ற 

பாிதாப3 ச�த�. �&ெப�லா� பசி அறியாம� இ6=த பணகார .ழ=ைதக0, 

இ�ேபா�� அத&தாக� $ாியாம� “வயி5 வIகி... வயி5 வIகி...” எ&5 

$ல�$� ஓல3ச�த/க0. “ெபா5/க... ெபா5/க...” எ&ற இயலாைம3 ச�த/க0. 

“அ�லா அ�லா!! எ/க0 ர�ேப” எ&ற பாிதாப3 ச�த/க0. இவ?ைற எ�லா� மீறி 

ஒ6 ஒ�பாாி3 ச�த�. “எ& ெப)ைண ெகா�லாம ெகா&<�டா/கேள! வாJ� 

வயி5மாE இ6=த மகைள ஆKப�திாி. ேபாகவிடாம� த��� மயான��. 

அ<�பி�டா/கேள!” எ&ற அலற�. உடேன ஒ6 �தியவாி& ��ைம3ச�த�. 

இராகால நாிேபால ஊைள3 ச�த�... “ேவWமி&னா இ/க வ=� ெகா&<��� 

ேபா/கடா. இ�ப� உயிேராட சி�ரவைத ெசEயாதீ/கடா!” எ&ற ஒ6 ெப)ணி& 

ஒ�பாாி3 ச�த�. 

 

அ�தைன ச�த/க;� மாாிய�பனிட� ஒ6 ஆேவச�ைத எ��பிய�. ஓ/கி 

.ரI�டப�ேய அவ& மீ)�� ெவளி�பட� ேபானேபா�, பா�திமா அ=த .ைக. 

ர�த��, சைதJமான திைர3சீைல ேபா�, சாE=� ெகா)டா0. அவ& �க�, 

��கி� உர!வ� ேபால இ6=த�. உடேன இவ0 ��ைக ெவளி�பகமாக 

வைள�� ெகா)டா0. பி&பகமாE வாயி6�ப�ேபால, அவ<. பிடாி வழியாக 

$�திமதி ெசா&னா0. 

 

“�த�ல இ/க இ6=� ேபாகW� எ&கிற எ)ண�ைத வி����! யா6 க)WலJ� 

படாம த�பிக ��யா�! நி&னா க�தியா� .��வா/க! ஓ�னா க�லால 
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அ��பா/க! எ/க ஆ�க;. ஒ�ம ேமேல அGவள4 பைக! அதனாேல இ�ப 

நீ6த�பிகW� எ&கிற எ)ண�ைத விடW�...” 

 

“ஐேயா பா�திமா! இ/ேக இ6=� த�பி3! நா& உயிேராட இ6கW�< 

ஆைச�படற� மாதிாி ேப!றிேய! அ�ப��ப�ட எ)ணேம என. இ�ல. அ=த 

ஊைரேய இ�ப� ைககா� ெவ��ன� மாதிாி ெவ��� ேபா�ட பய�க0ல ைக. 

அக�படறவன ஒேர ெவ�டா ெவ�டW�&<தா& நா& ெவளியில ேபாக 

நிைனேக&. எ&ன வி� பா�திமா!” 

 

பா�திமா ேயாசி�தா0. அவைன காப=� ெசE� ெகா)� அ�ப�ேய இ6க4� 

��யா�. அவைன எ�ப� �டகி� ேபாடேவ)�� எ&ப��, அத?கான 

வா��ைதக;� அவ;.� ெதாிJ�. ஆனாC� எ�ப�3 ெசா�ல ��J�? “நீ6 இ=த 

��ைடவி�� ஒ�றத யாராவ� பா����டா� எ/க .��ப�ைத� ப?றி எ&ன 

நிைன�பா/க? எ& மான�, மாியாைதJ� ஒ�ம மாதிாிேய ஓடாதா” &< ெசா&னா� 

அவ& அ�ப�ேய �ட/கி கிட�பா&. ஆனா� அ�ப�3 ெசா�வ� அவைனJ�, 

த/கைளJ� ெகா3ைச�ப���வதாE ஆகிவி�ேம எ&5 ேயாசி�தா0. 

அைடகலமாக வ=தி6�பவனிட� .��ப மான�ைத ெதாட�$ ப���வைதவிட 

அவைன ெகா&ேற ேபா��விடலா� எ&கிற சி=தைன. 

 

ெவளிேய ச�த� வC�த�. பய/கரமாக வC�த�. 

 

பா�திமா அவ& பகமாE� தி6�பி ேக�டா0. 

 

“எ�லா ேசாடாைவJ� தாக��ல தவி3ச ஜன/க;. அ�தா ெகா����டா�. 

ஒமகாக ஒ)ேண ஒ)W எ��� வ3சி6ேக&... .�கியளா?” 

 

மாாிய�ப& த��வ� ேபசினா&. தானாE வ=த த��வ�. 

 

“ேசாடா இ6. எ&கிற எ)ண�திேல தாக� Dட ேலசா� ெதாிJ� - அ� தீ�=� 

ேபாயி�டதா ெதாிHசா எ�லா� தாக�� ஒ)ணா வ6�.” 
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பா�திமா, ேலசாக� $&�5வ� 8�தா0. ���.0 ேபாE அலமாாிைய .ைட=� 

ஒ6 ேகாI3 ேசாடாைவ ெகா)� வ=தா0. அத& வாயி�, ெப6விரைல ெசா6கி 

அைத இட� ைகயா� .�தினா0. ேகாI அைசயவி�ைல. பிற. அவனிட� 

நீ��னா0. அவ& ெப6விரைல அ=த3 ேசாடாவி& வாE.0 வி�� ஒேர ஒ6 

அ��� அ��தினா&. அ=த ேகாI உைடய� ேபாவ� ேபா� கீேழ ேபான�. 

அவ0 அவைன ஆ3சாியமாE� பா��தா0. “எ�பா! இ6�$ விரC...” 

 

மாாிய�ப& அ=த3 ேசாடாைவ எ��� அவளிட� நீ��னா&. அவ0, அவனிட� 

நீ��னா0. இ6வ6.� இைடேய சிகிய அ=த ேசாடா நீ� சி=த� ேபான�. பிற. 

மாாிய�ப& ஒ6 ேயாசைன ெசா&னா&. 

 

“ஆ;.� பாதி பாதியா .�கிற�. ச�மதி3சா நா& ேசாடா .�ேக&.” 

 

“அ�ப �த�ல நீ6 .�J�” 

 

“இ�ல நீ �த�ல .�!” 

 

“நீ6 தா&.” 

 

“எ3சி3 ேசாடாைவ .�க என. எ&னேமா மாதிாி இ6.�.” 

 

“அ�ப ��சா .�J�.” 

 

“இ�ல. அ)ணா=� .�ேக&. அ�பவாவ� மீதிைய .��பியா?” 

 

பா�திமா ப���படாமC� தைலயா��ய ேபா�, ெவளிேய ஒ6 சி&ன 

.ழ=ைதயி& ெபாிய ச�த� த)ணி த)ணி எ&5 ச�த ச��திர/கைளJ� ேத�வ� 

ேபா&ற ச�த� “!�மா இ6.!�மா இ6” எ&5 ஒ6 தாE அத��ய�� அ=த .ழ=ைத 

.ர� இழ=� ேபாகிற�. மாாிய�ப& அத?கான காரண�ைத ]கி��3 ெசா&னா&. 
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“அ=த அ�மா .ழ=ைதைய அ�3சி6.�! அ�. பய=� பாவ� !�மா இ6.ேதா 

எ&னேமா? ஒ6 ேவைள க�தி க�தி நா. வற)� ேபா3ேசா எ&னேமா?” 

 

மாாிய�ப& அ=த ேசாடா பா��ைல அவ0 ைகயி� திணி�தா&. அவைள� 

ேபா.�ப� ��ைக� த0ளினா&. அவ0 $ாி=� ெகா)டவ0 ேபால அ=த 

ேசாடாைவ எ��� ெகா)டேபா�, அ=த .ழ=ைதயி& ஓல3 ச�த� மீ)�� 

ஒI�த�. ைகயி� பி��த ேசாடாைவ� தைரயி� ஊ&றி அ=த ஆதார�திேலேய 

எ�=தா0. �& கதைவJ� திற=� வி�டா0. அ/ேக ஒ�/கியப�ேய 

நி&றவ�கைள� பா��தா0. அ=த .ழ=ைத அ=த ேசாடாைவ ஒ6 

பய/கரவாதிேபா� பி�/க� ேபான�. அவ0 அ=த .ழ=ைதயி& வாயி� அைத 

ைவ�தா0. திVெர&5 ஒ&5 உைற�த�. மாாி கதைவ� திற=தி�� ஓ�யி6�பாேரா? 

---------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 10101010    

 

அபிராமி. அ=த காேர நடமா�� சிைறDடமாE� ேதா&றிய�. சாைல ��வ�� 

வியாபி�த தைர�பட. மாதிாியான கா�- அதி� ெவளிேய தைல கா��வ� 

கிடக���. எ&ன நடகிற� எ&பைத Dட� பா�க ��யாத க6�ப3ைச 

க)ணா� ஜ&ன� அைட�$க0. பினனி6ைகயி� ெவ�ேவ� இ6ைகயி& 

ெந6ட� !க� அறியாம�, அவ0 .ைம=� கிட=தா0. �&பக� பா�க ��யாதப� 

�ைரவாி& ��.� அவ6. அ6ேக இர)� ��.க;� வழிைய அைட�தன. 

இதனா� ேவ5வழியி�லாம� அவ0 தைல.� பி&னா� ைககைள� ேபா��� 

பி&னி6ைகயி� சாE=தா0. ���.0ேளேய பி�� பி��� கிட=தா0. ���� , 

நாைல=� ேப�, ச�!தீைன அ�பாவி& ஆ�க0 �ர�தியதாக கா�� வாJமாக� 

ேபசி ெகா)�6=தா�க0. அவ;. மன� ேக�கவி�ைல. எ&ன ஆனாேரா? 

எ�ப� ஆனாேரா? அவைன� பா�க ேவ)�� ேபா� இ6=த�. “அவைன 

வி��வி�/க0. நீ/க0 ெசா&னப�ெய�லா� ேக�கிேற&” எ&5 த=ைதயிட� 

ெசா�ல Dட� ேபானா0. �ய&5 பா���� ��யவி�ைல. அவ0 ேகாவிC.� 

ேபானா� ‘சா�_’ ஆகிவி�வா0 எ&பைத� $ாி=த பழனிேவCதா& அவைள இ=த 

காாி� அ<�பிைவ�தா�. Dடேவ இர)� அ�யா�கைளJ� காவCேகா அ�ல� 

க)காணிகேவா அ<�பியி6=தா�. கா� இ�ேபா� ட4<. ெவளிேய உ0ள 

ேதாிேம�ைட� பா���� பாE=த�. கீேழ ம�திJ�, ேமேல �6க& ேகாவிC� உ0ள 

பாைறேம�. 
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க�bாியி�  &5 நா�க;. �&$ நட=த ரகைளைய அவ0 நிைன��� 

பா��தா0. இ&<� ப��� பதிைன=� ேப� �&னிைலயி� “ஷ� அ�” எ&5 

அ�காத .ைறயாக க�திய ச�!தீனி& ‘இKலாமிய ஆணாதிக�ைத’அவளா� 

மறக ��யவி�ைல. ஒ6ேவைள அ&5 மாைல க�bாி ��=த�� அவ0 க�bாி 

ேக��. ெவளிேய, ‘அ=த இட�தி�’ அதாவ� பK நிைலய�தி?.�, க�bாி 

வாசC.� இைடேய வழக�ேபா� நி&ற ேபா�, அ=த ச�!தீ<� சாைலயி& 

ேவIயான ெவ0ைள மண� பாைதயி�- வழகமான இட�தி�- KD�டைர 

நி5�தியி 6=தா�, Dடேவ ‘ஏறிேகா’ எ&5 எ&ைற.� ெசா�ல� 

ேதைவயி�லாதைத அ&5 ெசா�I யி6=தா�, அவ0 ஏறியி6கலா�. அ�ல� 

KD�டாி& இட� பக� ம�கா�ேடா� ஒ��கிட=த நிக� கா� பி�ைய அவ& 

நிமி��தியி6=தா� Dட� ேபா��. .ைற=தப�ச� அவைள� பா���� தைலைய ஒ6 

ெவ�� ெவ�டாம� ேலசாக3 சிாி�தி6=தா� Dட� ேபா��. ஏேனா, ஒ6வித மதவாத 

எதி��$ர�சி இ6வாிட�� ஏ?ப�ட�. அவ& ‘அ�லா, அ�லா, அவைள ஏ?5வ�� 

ஏ?றாத�� உ& இ7ட� இ&ஷாஅ�லா’ எ&5 பிரா��தி�தா&. இவ;� 

அ�ப�ேய அபிராமிைய� பிரா�தி�தா0. இ�ப� இவ�களி& காத�, அ�லா-அபிராமி 

J�தமாக மாறியேபா�, ெசா�I ைவ�தா?ேபா� பழனிேவCேவ இேத பட.காாி� 

அ/ேக வ=தா�. காைர நி5�தி வி�� பி&னி6ைக கதைவ� திற=� மகைள 

கனிேவா� D�பி�டா�. அவ;. அ�ைக வ=த�. ‘பா6/க�பா இவைர! 

ஏெற��� Dட� பா�க மா�ேட/கா�’ எ&5 Dட� த=ைதயி& ேதாளி� $ர)� 

�ைறயிடேவ)�� எ&ப� ேபால4� இ6=த�. ஆனா� அ=த� த=ைதயி& 

க)களி� ேதா&றிய ைவராகிய�, இவைளJ� ெதா?றிய�. ச�!தீைன ‘நீJ� உ& 

KD�ட6�’ எ&ப� மாதிாிேய பா��தா0. த=ைத ெவளியி� நி?.� ேபாேத அவ0 

காாி� ஏறி ெகா)டா0. வழிெந�க இKலாமிய� ெப)க0 எ�ப�ெய�லா� 

தலாகி?. உ�ப��� , எதி���� ேபச ��யாமC� ெப) எ=திர/களாக3 

ெசய�ப�வதாE, உ)ைமையJ� ெபாEையJ� கல�பட� ெசE� த=ைத 

சாைடமாைடயாக� ெதாிவி�த க6��கைள3 சலனமி�லாம� ேக�டா0. உடேன 

அவ;., உ3ச நீதிம&ற�தி� சஹா<பா< எ&ற இKலாமிய இள� ெப), 

கணவ<. எதிராE வழ. ேபா�ட��, அரசிய� சாசனேம அ=த� ெப)W. 

எதிராE� தி6�த�ப�ட�� நிைன4. வர த=ைதைய ஆேமாதி�பதாE� பா��தா0. 
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இ�ேபா�, கா6.0 இ6=த அபிராமியா� மனைத ஒ6நிைல�ப��த ��யவி�ைல. 

ச�!தீைன� தி6மண� ெசEவ� எ&ப� - ஒ6 ��யாத ��ய Dடாத விஷய� 

எ&பைத� $ாி=� ெகா)டா0. ஆனாC�, அவைன மனதி� இ6=� உதற உதற 

அ=த உ6வ��, அவ<� அவ;� ச�ப=த�ப�ட கட=த கால ச�பவ/களி& 

நிைன4க;� மனதி� தடய�தி?. ேம� தடய� ேபா�� ெகா)ேடயி6=தன. 

அவ0 பி&ேனாகி நிைன��� பா��தா0. அ�ேபா� க�bாி. அவ0 $தி�. 

தாவர இய� உதவி� ேபராசிாிய� ேவைல. எ�.ஃபி�, ப�காமேல த=ைதயி& 

சிபாாிசி� கிைட�த பதவி. வ.�$க;.0 இவ0 பய=த தாேலா எ&னேவா மாணவ, 

மாணவியாி& பய�5� த�க;� அதிகமாயின. ஒ6தடைவ பி.எK^, பா�டனி 

இ5தியா)� வ.�$.� ேபராசிாிய� வராததா�, அ=த� பாட�ைத நட�த 

ேவ)�ய க�டாய� இவ;.. ஆ)க;�, ெப)க;மான அ=த கல�$ 

D�ட�தி� �&D��ேய தயாாி�த .றி�$கைள �ைணயாக ெகா)� அவ0 

‘மகர=த3 ேச�ைக’ ப?றி� பாட� நட�தி ெகா)�6=தா0. 8வி� உ�கா6� 

வ)� எ�ப� அ/.� இ/.மாE பய=� பய=� பா�.ேமா அ�ப�, உடேன, ஒ6 

பய� எ�=தா&. “ேமட�, அேதா அவ<. ‘!யமகர=த ேச�ைக’ ப?றி3 ெசா�I 

ெகா�கWமா�” எ&றா&. அவ0 $ாியாம� விழி�த ேபா�, அைத� $ாி=� 

ெகா)� வ.�ேப ஒேர வாயாE3 சிாி��. தா�வார�தி� ேபாE ெகா)�6=த 

ஆசிாிய�க0 உ0ேள எ��� பா��� வி��, த/க0 ப/..� ஒ6 சிாி�$3 

சிாி��வி�� ‘க)�காம�’ ேபாE வி�டா�க0. இவேளா அ�தைன க)க;� 

உட�ைப ச�லைடயாக, அ�தைன வாEக;� .பி�3 சிாி�பாE3 சிாி�� 

.�மாளமாE ைகத�� இைடயிைடேய சில அ6வ6�பான அபிநய/கைள கா��ய 

ேபா�, நிைல.ைல=� !வேரா� ெபா6�த�ப�ட க6�பலைகயி� சாE=தா0. 

�க�ைத ைககளா�  �ெகா)டா0. அ�ேபா� ஒ6 .ர� ேக�� விர�கைள 

விலகினா0. ச�!தீனி& .ர�. இ�வைர அவளிட� “.�மா�னி/”, “வணக�” 

எ&பத?.� பதிலாக ேவ5 எைதJேம ேபசாத அ=த இைளஞனி& .ர�. 

மாணவ�கைள த&ன=தனியாE எதி��� ேக�டா&. 

 

“நீ/க நட=� ெகா)டைத ெகாHச� நிைன3!� பா6/க. உ/க அகாைவ இ=த 

இட�திேல நி5�தி� பா6/க. ஆ� ] நா� அேச�� ஆ� Jவ�ெச��? J ேக�0K! ] 

� ேக�0K...!” 
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அ=த வ.�$ அட/கிய�. அ� ஆ3சாியமானாC� உ)ைமதா&. ஒ6ேவைள 

ச�!தீ& தமிழி� ேபசியி6=தா� எதி��தி6=தி6கலா�. ேபசிய� இ/I7... அ�4� 

கா&ெவ&� உ3சாி�பி�. ஆனாC� ஒ6 பய� ‘இனிேமல இG/க;. காத� 

வரேவ)�ய�தா& பாகி’ எ&5 �W�W�த� ச�!தீ<.� ேக�ட�- 

அபிராமி.� ேக�ட�- இனிைமயாகேவ ேக�ட�. ஆசிாிய� அைற.0 வ=த�� 

வி�மிய�த இவைள, ச�!தீ& தா& ேத?றினா&. மாணவ�களி& மதி�ைப� ெபற 

இர)� வழிகளி� ஒ&ைற ைகயாள ேவ)�� எ&றா&. �தலாவதாக பாட�தி� 

அவ�க;. ெதாியாத அ�ச/கைள3 ெசா�ல ேவண��. நா� அவ�கைளவிட� பல 

மட/. ப��தவ�க0 எ&ற எ)ண�ைத உண�=த ேவ)��. அவ�களிட� 

‘பி^னKைலகாக�’ பழக ேவ)��. அ�ப� திறைமைய வள���ெகா0ள 

��யா� ேபானா�, அவ�கேளா� ேச�=� ேஜா அ�க ேவண��. பா�$ தி&கிற 

ஊாி� ந���)� என. எ&கிற மாதிாி. இர)டாவ� வழிைய� பி�காத 

அபிராமி, அ&றிI6=� தாவர இயI� இ�ேபா� க)�பி�க�ப�ட $திய $திய 

அதிசய3 ெசEதிகைள� ேத��பி���� ப��தா0. வ.�$க;.� அைத� 

ெதாிய�ப��தினா0. இ�ேபா� மாணவ� பா�ைவயி� அவ0 ஒ6 அச�� 

அபிராமிய�ல. அச��� அபிராமி. இத?ெக�லா� காரண� யா�... 

மாணவ�களிைடேய ெகளரவ�ைத� ேத� ெகா��த� யா�? 

 

அபிராமி. இ�ப��ப�ட ச�!தீ&, க)ணபிரா& ேபா� அ/ேக ேதா&றேவ)�� 

எ&5 வி6�ப�. அ�ப�� ேதா&றியி6�பாேனா எ&5 ெவளிேய எ��� பா�க ஒ6 

ஆைச. 

 

அபிராமி கா� ஜ&ன� க)ணா�ைய இறக� ேபானா0. �ைரவ� பி&பக� 

தி6�பாமேல ஆைணயி�டா�. “ஏசி ேபாயி6�மா திறகாதி/க!” 

 

“என. இய?ைக கா��� ேதைவ�ப��. இ=த ெசய?ைக கா?ைற 

எ&னாலதா/க��யல.” 

 

அபிராமி, �ைரவைர� ெபா6�ப��தாம� இர)� ைககைளJ� இர)� பக�� 

நீ�� க)ணா�க;. கீேழ உ0ள நிக� பி�கைள3 !ழ?றினா0. இர)� 

பக�� கணகைள3 !ழலவி�டா0. அ=த� பக� பா��தா� இ=த� பக� 

நி?பாேனா எ&ற ச=ேதக�. இ=த� பக� பா��தா� அ=த� பக� நி?பாேனா எ&ற 

ச=ேதக�. இ=த� பக� பா��தா� அ=த� பக� நி&றவைன கட=தி6�ேபாேமா 
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எ&ற அ3ச�. க), கா�,  .கைள தனி��வமாக கா��னாC� தனி��வ�ைத 

இழகாத ெசGவக �க�. தைல இேலசாE ெச�ப�ைடயாE இ6=தாC�, அ=த3 

சிவ�$ �க�தி?. அ� ஒ6 த/க ��யாக� ேதா&5வ� ேபா&ற ேந��தி. 

.ைழவான பா�ைவ- நிைறவான உட�$. அ=த உ6வ�ைத -அ=த �க�ைத 

“நானி6ேக& பய� ஏ&?” எ&ப� மாதிாியான அ=த� பா�ைவைய அவளா� உதற 

��யவி�ைல. வழியி� அவ& �க3சாய� ெகா)டவ�கைள� பா�.� 

ேபாெத�லா� அவ0 கா6. ெவளிேய க��ைத� Rகி� ேபா�டா0. பிற. அ� 

அவ& அ�ல எ&5 ெதாி=த��, நீ��ய க��ைத வைள��� பி��� 

உ0ெளா�/கி� ேபானா0. அ=த கா�, அ=த நகர�ைத ஒ��J�, ஒ�டாமC� 

இ6=த மண� ேம��& ம5 ெபயரான ேதாிேம��� பக� ேபான�. அ=த ம) 

கடI� த��� த�மாறி ஓ� ஓர மைல� ப.தி. ேபான�. மைல எ&5 ெசா�வ� 

Dட� தவ5. .&5 எ&5� Dற ��யா�. ெவ5� பாைற .விய�க0. 

அவ?றி?.3 சிறி� த0ளி ஏராளமான .�ைசக0. இைடயிைடேய காைர 

க��ட/க0. அைவJ� �ைற�ப�யாக இ�ைல. அ=த� பாைற வ�கலான�; 

ெச/.�தான�; ஆனாC� இைடயிைடேய கா� பாத/க0 ப��ப�யான அள4.3 

ெச�க�க0; அ=த�பாைற. ேமேல ஒ6 க� க��ட�. அத?. ெவளிேய 

நா&ைக=� க?சிைலக0; ஒ6 ெபாிய ேவ�; அ=த� பாைற. கீேழ, ஒ6 �ழ� 

�)� Dட இ�லாத பி0ைளயா�; ஏகா/கி, Dைரேயா ெகா�டைகயா கிைடயா�; 

மைழயி� நைன=� ெவயிI� காE=� ேபானவ�; ��பிைகயி� பாசி�ப3ைச 

தைலயி� ெபா�� ெபா�யான ஓ�ைடக0. ஆனாC� இவ6. ேதா�$ க�ண� 

ேபா��வி���தா& அவர� த�பிைய� பா�க ேவ)��. 

 

அ=த காாி� இ6=� இற/கிய அபிராமி அதி�=� ேபானா0. பி0ைளயாைர3 !?றி 

��ப� நா?ப� ேபைர ெகா)ட D�ட�; ேப)� Kலா கார�க0; C/கி 

க��க0; அ=த கலைவ D�ட� பி0ைளயா� சிைலயி& அ�வார�ைத ஒ6 

இ6�$ க�பியா� .�தி.�தி உ0ேள �ைள�� ெகா)�6=த� -ச�!தீ& - 

அ=த க�bாி உதவி� ேபராசிாிய&. அ�வார��.0 Sைழ=த அ=த க�பியி& 

ம5�ைனைய� பி��� ெந�$ேகாலாகி கீேழ கீேழ த0;கிறா&. அவ<. 

இ&<� நா&ைக=� ைகக0 ஒ��ைழ�$ ெகா�கி&றன. க�பி கீேழ ேபாக� 

ேபாக பி0ைளயா� .ைடசாE=� அவ�களிடேம அைடகல� ேத�வ� ேபா� .�$ற 

வி�கிறா�. உடேன இ&ெனா6�த&, பி0ைளயாாி& ��பிைகயி� ஆ�திர� 
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தா/காம� !�தியா� அ�கிறா&. ஆ/கா/ேக .�ைசக0 பக�, அவ?ைற� 

ேபாலேவ, அ&றாட DIக0 ஒ�/கிJ� ஒ�/கிJ� நி?கிறா�க0. 

 

அபிராமியா� ஆ�திர�ைத அடக ��யவி�ைல. �ைரவ6� அ�யா0 ஆசாமிக;� 

த��� த�மாறியேபா�, அவ0 அ=த� பகமாக ஓ�கிறா0. ச�!தீைன� பா��� 

உாிைமேயா� ேக�கிறா&. 

 

“ச�!தீ& நீ/க0லா� ப�3சவ/களா? கைடசியிேல... நீ/க;� க?கால 

மனித�தானா? அேயா�தி ம�தி. இ=த� பி0ைளயா� எ&ன ப)Wவா�?” 

 

ச�!தீ&, அவைள� பா��� ேலசாE� தி�கி�டா&. 

 

“எ�ப� இ6ேக?” எ&5Dட ேக�க� ேபானா&. அவள� அ�பாவி& அ�யா�க0 

�ர�த அவ�க0 க�ெலறியி� ஏ?ப�ட சைத� பிE�$கைள ஆதாரமாக கா�ட 

நிைன�தா&. உயி6.� பய=� அைடகலமாக இ/ேக இ=த .�ைச� பக� 

வ=தைதJ�, த&ைன�ேபா� அைடகலமான இதர �KN� இைளஞ�கேளா�, 

 &5 நா�களாக சாியான அ&ன ஆகாரமி�லாம� அ�லா�வைதJ� ெதாிவிக� 

ேபானா&. இத?.0 இ&ெனா6�த& �=தி ெகா)டா&. அவ<. உைட 

அல/காரமாE இ6=தாC� �க� �ர���தனமாE இ6=த�. 

 

“ேபசாம� ேபா�மா! ச�!தீ<. ேவ)�வ0 எ&கிறதாேல ஒ&ைன வி�� 

ைவகிேறா�. இேத D�ட� இ=�கேளாட D�டமாயி6=�, நீ/க ஒ6 �KN� 

ெப)ணாயி6=தி6=தா� இ=ேநர� எ&னெவ�லாேமா நட=தி6.� ஒ&ைன 

.�ப� .�பலாக க?பழி3! அ=த� பாைற� பக� �சி� ேபா��6�பா/க!” 

 

அபிராமி பய=� ேபானா0. பி&பகமாE� தி6�பி இ&<� கா� பகமாE நி&ற 

தன� ஆ�கைள� பா��தா0. அவ�க0 அைசவதாE� ெதாியவி�ைல. இத?.0, 

அவ;. பதிலளி�தவனி& ேப3சி� ரசைன க)ட� ேபா� ப��த ேதா?றமளி�த 

சில ப�யாத தைலக0 அவைள ெவறி��� பா��தன. அதிI6=த க?பழி�$�தன�ைத 

$ாி=� ெகா)ட� ேபா� கர� �ரடான �க/களி� அ��த=தி6=தமான மீைசகைள 

ைவ�தி6=த .�ைச வாசிக0 அவ�கைள� த��தா�க0. .�ைச� பக� 

ேகாஷாகேளா� நி&ற ெப)க0 “ெப)பாவ� ெபா�லா�. ேவ)டா�. 
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ேவ)டா�” எ&5 ெசா&னப�ேய ஓ�வ=தா�க0. ஆ3சாிய=தா&. ஒ6 ெப)W. 

ஏ?பட� ேபாவ� அவ�க;. எ�ப�ேயா ெதாி=� வி�கிற�. 

 

அபிராமி, சிறி� விலகி அ=த�பாைற ப�க��களாE ேதா&றிய க�வாிைசகளி� 

ேம�ேநாகாE நட=தா0. �தI� ேம?.�பக� சாிவான ப.தியி� ெதளிவாக� 

ெதாிகிறேத ம�தி. அ/ேக ேபாகW�. 

 

அ=த ம�திதா&, ஆK��மாகாாியாக இ6=தவைள ஆேராகியமானவளாக 

மா?றிய ம�தி. ெந?றி�ெபா��� வி�=த இKலாமிய �வாதா& அவ0 

Sைரdரைல3 ெச�பனி�ட�. அ=த ம�திைய� தாிசி��வி��, உ3சி�பாைற. 

ேபாE �6கைனJ� தாிசிக ேவ)��. அவைள� ெபறாம� ெப?ற அ&ைன 

அபிராமியி& இ&ெனா6 பி0ைளதாேன அவ&? அ)ண& ��ைட எ��� 

பா�காம� ேபாவதா, வ=தேத அ�.�தாேன. 

 

நா&. ப�க?களி� ஏறிய அபிராமியி& �&னா� ஒ6 D�ட� பகவா��� ஏறி 

.5ேக நி&ற�. ச�!தீ&தா& இ�ேபா� அ=த D�ட��.� தைலவ&. 

அைமதியாக3 ெசா&னா&: 

 

“த�பா நிைனகாேத அபிராமி... ஸாாி... நிைனகாதீ/க அபிராமி. இ� உ/க;. 

எதிரான தனி�ப�ட ெசய� இ�ைல. அேயா�தியி� இைடயி� வ=ததாக Dற�ப�� 

ம�தி இ6கDடா�&னா, அேதா பர�பைரயாE இ6கிற எ/க ம�தி. ேமல 

ப�� வ6ஷ��. �&னாேல வ=த �6க& ேகாவி� இ6க ��யா�. இ�ேபா 

இைத இ�க� ேபாேறா�. ேவW�&னா எ&ைன� �ர��ன உ/க D�ட�� 

கி�ட ேபாE3 ெசா�C! அ=த� ேப�கைள, ைதாியமி6=தா� இ/. வர3 ெசா�C!” 

 

“ச�!தீ&, நா& ெசா�றைத ேக;/க! நா/க உ/கைள ஏ��கிேறா�. நீ/கதா& 

எ/கைள ஏ��கிறதி�ைல. இ�தா& பிர3சிைன. தய4 ெசE� வழிவி�/க. 

எ&னாேல ேகாவிC. ேபாகாம� தி6�ப ��யா�.” 

 

“நீ/க உ/கள�தா& �கியமாE நிைனகிறீ/க. எ/கேளாட உண�4கேளா, நா& 

உயி6.� பய=� ��3ச ���ேபா உ/க;.� ெதாியல; உ/க;.� ெதாிய4� 

ெதாியா�; ஏ&னா உ/க மதேம அ�ப�� ப�ட�. நா&, உ/க�ப&- அ=த 



99 

 

�ர���பய�, ஏவிவி�ட ேவ�ைட நாEக0கி�ேட இ6=� த�பி.�ேபா� 

அ�லாைவ ேவ)�கி�ேட&. அேதா ேமேல இ6கிற �6க& ேகாவிைல 

இ�3சி��, அேதா இ6கிற ம�தியிேல ெதா�ைக ெசEJறதா அ�லாகி�ேட 

ேவ)�கி�ேட&. உ/க;.� பல கட40க0. ஒ)Wகி�ேட ேவ)� கி�� 

அ=த ேவ)�தைல நிைறேவ�தாம� அ�. ேகாப� வ=தா� , அ=த கட4ைள 

அல�சிய�ப��தி�� இ&ெனா6 கட40கி�ேடேபாகலா�. ராம� இ�லா�டா�, 

ஈKவர&... ஆனா� நா/க அ�ப�யி�ைல. எ/க;. ஒேர கட40 அ�லா. அவைர 

ஏமா?றி அவேராட ேகாப�ைத... எ/களா� தா/க ��யா�. தய4 ெசE� 

ேபாறீ/களா?” 

 

!?5� �?5� நி&றவ�க0 சிாி�தா�க0. அபிராமி ெகாதி��� ேபானா0. இ=� 

மத�ைத அவ�க0 ஏளன� ெசE� சிாி�த� அவ;. அ�ைகயான�. அைதேய 

ஆேவசமாகி, அவ�கைள �ைற�பாE �ைற�தேபா�, ச�!தீ& சவாI�டா&. 

“அ=த �6க& ேகாவிைல இ�க� ேபாேறா�. ேவW�&னா, அ=த� ேப��பய� 

பழனிேவைலJ�, அவ& ெபா�ைட D�ட�ைதJ� இ/ேக வர3ெசா�.” 

 

அபிராமி �;ைர�தா0: 

 

“�6க& ேகாவிைல நீ/க ேவWமி&னா உைடJ/க. இைத� ப�� மட/. ெபாிசா 

க�� அ=த� $�ேகாவிC.0 நா& வரேல&னா... எ& ேப6 அபிராமியி�ல... அ� 

ம��மி�ேல. அ=த ம�திJ�, அேயா�தி ம�தி மாதிாி ஆயிடலா�.” 

 

“நீ உயிேரா� இ6=தா�தாேன இ=த ேகாவிC.0ேள வர��J�?” 

 

ச�!தீைன� பி&<.� த0ளிவி��, ஒ6வ& கா��க�தலாE க�தி அபிராமியி& 

க��ைத ெநாிக� ேபாவைத� ேபா� அத?. இ6பக� கர/கைள ெகா)� 

ேபானா&. ச�!தீ&, அ=த ைககைள அ�லா� அ�லா�� பி&<. இ�க 

ேபாரா� ெகா)�6=தா&. இத?.0 சிறி� ெதாைலவி� நி&ற ேகாஷா� ெப)க0 

ஓேடா� வ=தா�க0. அபிராமிைய �&னாC� பி&னாC� பி��� ெகா)� 

அவைள� Rகாத .ைறயாக� Rகி, அ=த கா�� பக� ெகா)� ேபானா�க0. 

அ/ேக நி&5 ெகா)�6=தவ�கைள� பா�த� “நீ/க0ளா� ஆ�பி0ைளகளா? ஒ6 



100 

 

ெபா)ைண� தனியாE அ<�பி�� .��க�C மாதிாி நிகீ/கேள? ம<ச/களா� 

ம<ச/க!” எ&றா0 ஒ6�தி. உடேன எ�லா� ெப)களி& க)க;� அவ�கைள3 

!�ெடாி��வி�� அபிராமியி& ��ைக� த�� ெகா��ப�ேபா� ஒ6�தி தடவி 

வி�டைத அ/கீகாி�த ப�ேய, தி6�பி� ேபானேபா�, அபிராமி கா6.0 ஏறி 

அ�ப�ேய .�$ற� ப��தா0. இர)� ைககளிC� க)ணி� ஓ� ���க0 வழியாக 

இற/கிய�. கா� நக6வ� ேபால4� ேதா&றிய�. அத& மீ� சில க?க0 வி�வ� 

ேபால4�, சரHசரமாE3 ச�த� ேக�ட�. �ைரவ� பி&பகமாக� தி6�பி ஆ5த� 

ெசா&னா�. 

 

“எ�லா� ந&ைமேக&< நிைன/க அபிராமிய�மா! ந�ம �6க& சாியான சி�த&. 

உ/கைள இ/க வரவைழகிற� மாதிாி வரவைழ3!, இ=த ச�!தீ& 

எ�ப��ப�டவ&< உ/க;. கா�� ெகா����டா& பா6/க!” 

 

அபிராமி நிமி�=� உ�கா�=தா0. க)ணிைமயி& அ�வார�ைத ைகவிர�கேள 

க�தியாக கீறிவி�டா0. அ=த க� .வியலான பாைற உ3சிைய� பா��� 

ைகெய��� .�பி�டா0. 

 

“�6கா! �6கா! உ& க6ைணேய க6ைண! உ& விைளயா�ேட விைளயா�� 

க)க)ட ெதEவேம! அவைன, அ=த ச�!தீைன க)ெண���� பா�க மா�ேட&! 

இ� ச�திய� �6கா... ச�திய�...” 

-------------- 

அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� அ�தியாய� 11111111    

 

ம�தி பாைளய�,  3!  ��� திணறிய�. 

 

கட=த  &5 நா�களி�, அ� அ�ேயா�� அ�ய?5� மாறிவி�ட�. ஆ/கா/ேக 

ெத6க;. இைடேய ெத&ப�� க)ைண� பறி.� -� இைழ� ப=த�கைள 

காேணா�. சாைல மறிய� ெசEதா?ேபா� கிாிெக� விைளயா�� இைளஞ�கைள� 

பா�க ��யவி�ைல. ேகாIயா�� சி5வ�க0, கிளி�த�� ேபா�� சி5மிக0 எ&ன 

ஆனா�க0. எ/ேக இ6கிறா�க0 எ&பேத ெதாிய வி�ைல. சாைலகைள3 
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சலன�ப���� வாகன/க0 ேதா&றவி�ைல. ஒ6 கைட Dட 

உயி��பிக�படவி�ைல. ஊேர வாயைட��, ெத6க0 கதவைட�� கிட=தன. 

 

அ=த ஊாி& ஏ� ெத6களி�, ஐ=� ெத6களி� இ6=த இKலாமிய�க0 அத& 

பிரதான� ெத6களி� D�ட� D�டமாE .வி=தா�க0. வாசேலார�� 

ஜ&னேலார�� நி&ற ெப)க;� ெப) D�டமாE நி&5 அ�ப�� தனி�தி6க� 

பய=�, ஆ) D�ட�ேதா� ச/கமமானா�க0. வைள.0 இ6=� ெவளிேயற 

��யாமC�, அேத சமய� ெவளிேய இ6=� ேபாட�ப��  �ட� தா/க 

��யாமC� தவி.� ெப63சாளிகளி& நிைலைம. ேம?.� பக�0ள க6ேவல 

மரகா�ைட� தா)�� ேபாகலா� எ&றா�, அ=த கா��.0ேளJ�, அைத� 

தா)�ய ஆ?5 ேம��C� பழனிேவC ஆ�கள� நடமா�ட� இ6�பதாக3 ெசEதி. 

கிழ.� பக� உ0ள ெபா�ட� கா�ைட� தா)�னா� அத?.0 ேவI ேபாலான 

ஒ6 கிராம�. அ/ேகJ� பழனிேவCவி& ெசா�C. க���ப�டவ�க0. இ=த 

நிைலயி� ம�தி பாைளய�தி& மக;. அத?.0ேளேய �ட/கி கிட�பைத� 

தவிர ேவ5 வழியி�ைல. கைடகளி� இ6=த ேசாடாகைள .��தாகிவி�ட�. 

தாக�ைத� த�க ��யவி�ைல எ&றாC�, ஒரள4 தவி�க ��=த�. 

பசிதா/காம� ெவ/காய�ைத� தி&5 பா��தா3!. �0ள/கிைய ��/கி� 

பா�தா3!. அாிசி $ளி மிளகாE Dட இ6.. ஆனா� அவ?ைற ஆகாரமாE ரசவாத� 

ெசEய KடG4. எ)ெணE இ�ைல. ம�திபாைளய� வார3 ச=ைதயி� வா/கி 

ெகா0ள நிைன�தவ�க0 ஏமா=� ேபானா�க0. ச=ைத நடகவி�ைல. ட4னி� 

இ6=� வ6� ம)ெண)ெணE வ)� வரவி�ைல எ&பேதா�, இனிேம� வ6மா 

எ&ற ச=ேதக�. ஏைழகளி& ��களி� அ��$. விற. இ6=தாC� ஆ.வத?. 

அாிசி இ�ைல.  &5 நாைள. அைத3 ேசமி�� ைவக இயலாத அ&றாட� 

காE3சிக0. எ�லா� இ6=தாC� த)ணீ� இ�ைல. இ�ேபா� ஒ6 கிேலா 

த/க�ைதJ�, ஒ6 I�ட� த)ணீைரJ� கா�� யாாிடமாவ� “இர)�� ஒ&5 

ம��� எ�” எ&றா�, I�ட� பா�திர�ைதேய பறி�பா�க0. அ=த அள4.� தாக�. 

தாக�ப��� தாக�ப�� எ3சி� Dட மி3சமி�ைல. 

 

இ=த உட� வாைதகைளவிட அவ�களி& மன வாைத ெசா�I மாளா�. ஒ6 சத�த� 

Dட எதி� பா�காத �?5ைக. -றி� ஒ6 ப/. Dட இ�வைர அ<பவி�திராத 

அ�தைன ெகா�ைமக0. மா�க0 ப�மி கிட=தன. ஆ�க0 அலறின. ேகாழிகைள 

க)� ஒ�/கி� ேபா.� 8ைனக0 Dட அவ?ைற க��� ர�த�ைத .�கலாமா 

எ&ப� ேபா&ற தாக� பா�ைவ. 
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அமீ� கைடயி6.� அ=த� பிரதான� ெத6வி� ெத6வைட�� நி&ற அ�தைன ேப� 

�க�திC� ஒ6 Pதி. .ர� ெகா�க ��யாத இயலாைம. ேப!கிற ெசா?க0 

ஏற��யாத கா� இைர3ச�க0. ப�பரமாE3 !ழ&ற தைலக0. ஒ6வ� 

இ&ெனா6வ6ட& பகி�=� ெகா0ள ��யாத தைல3 !?5க0. வயி5க0 கீேழ 

இ�கி&றன. தைலகேளா பி&$றமாE வைளகி&றன. உட�$ உ5�$க0 

ஒGெவா&5� உல�=� உல�=� ஈர3சைதக0 க6வாடாE காE=� ேபான� 

ேபா&ற ேதா?ற/க0. இ=த3 சமய�தி� அ=த ஏ� ெத6க;.� பய=�கிட=த 

இர)� இ=�� ெத6களி6=�� பல� பய=� பய=� தய/கி� தய/கி வ=தா�க0. 

அ=த� ெத64. �&$ ‘அ)ணாவியாக’ இ6=த �ைர3சாமிைய, ���.மா� 

ைக� தா/கலாக� பி��� வ=தா&. அவ�க;.� பி&னா� வ=த D�ட� பய=� 

பய=�தா& வ=த�. ஆனா� ஏ� ெத6கார�க;� அவ�கைள ஏறி��� 

பா��தா�கேள தவிர, எ=த ேகாபதாப சமிைஞையJ� ஏ?ப��தவி�ைல. இதனா� 

சிறி� ஊகமைட=த D�ட� ெம�ல நட=� பிற. ஓ�� ேபாE அ=த �KI� 

D�ட�ேதா� D�டமாக கல=� ெகா)ட�. �ைர3சாமி த��� த�மாறி 

க)ென�லா� நீராக� ேபச ��யாம� ேபசினா�. 

 

“எ& ஆJ0 பாிய=த��ல இ�ப��ப�ட அரக� தன�ைத� பா�கலேய! தய4 

ெசE� இ=�க0 எ�ேலா6� இ�ப� இ6�பா/க&< ம��� நிைனகாதீ/க. 

அ�ப� அவ/க இ=�களா இ6=தா�, ெர)� ெத6 இ=�க0 

பாதிக�ப�வா/கேள&< நிைன3சி6�பா/க! உ/கள மாதிாிதா& நா/க;� 

ப��னி! உ/கள மாதிாிதா& தாக��ல ��ேகா�! இ�ப�3 ெசா�ற�னாேல அ/க 

மறிய� ெசEயற இ=�� பயCவ எ/க;. ஏதாவ� ெசEதி6கWமி&< நா& 

ெசா�றதா நிைனகாதீ/க�பா, அவ/க அ�பி� எைதயாவ� அ<�பியி6=தாC� 

அைத �சி எறிHசி6�ேபா�. எ/க ஊ�காரைன இ=த� பா�ப��தறவ& 

இ=�வாயி6=தாC� அவ0 என. எதிாிதா&. எ=த நா��ேலJ� இ�லாத 

அநியாய�ைத ப)Wறா/கேள. ேக.ற�. நாதியி�ைல. ஒ6 ேபாNK Dட 

எ��� பா�கலேய அEேயா!” 

 

எ�ப� வய� �ைர3சாமி அ/.மி/.மாக தைலைய ஆ��னா�. அவ� மக& 

���.மா� த=ைதயி& ைககைள� பி��� ெகா)� அவர� க)கைள� 

�ைட��வி�ட அமீாிட� $ல�பினா&: 

 

“எ/க�பா சகைர ேநாEகார6&< உ/க;.� ெதாிJேம? ���ல 

அவ6.&< ச�பா�தி ெசE� வ3சி6ேகா�. சா�பிட3 ெசா&னா� எ/க 
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ஊ6கார& ஒ6�த& ப��னி கிட=தா� Dட நா& சா�பிடமா�ேட&< 

அட�பி�கா�. அவர ���. D��� ேபாE ஒ6 ச�பா�திையயாவ� சா�பிட3 

ெசா�C/க காகா.” 

 

அமீ�, �ைர3சாமி �தலாளியி& ��ைக� ெதா�டா�. அவைர� த&ேனா� ேச��� 

நக��த� ேபானா�. ஆனா�, �ைர3சாமிேயா அவ� காதி� கி!கி!�தா�. “எ&ைன� 

ப?றி உன.� ெதாிJமி�ைல. அமீ6 நா& சா�பி�வனா? அ�ப� சா�பி�டா எ& 

வயி5 வா/கி.மா? கட4ேள எ& ஊ�காரைர பாவிக இ=த� பா� 

ப���றா/கேள! ேபான வ6ச� வ=த ேநாயில நா& ேபாயி6க�படாதா?” 

 

அமீ6� ���.மா6� அவைர ஆ;ெகா6 பகமாE ைகபி���, ஒ6 

தி)ைணயி� உ�கார ைவ�தா�க0. காத�பா�சா ஓ�வ=� தன� �)ைட எ��� 

அவ6. �சிவி�டா&. 

 

D�ட� அைலேமாதிய�. க)W.� ��IயமாE� ெதாி=த அ=த �?5ைக 

D�ட�ைத பிதிேயா� பா��த�. அ/ேக இ6�பவ�க0 எ�ேபா� ேவ)�மானாC� 

ஊ6.0 வரலா� எ&ப� மாதிாியான அபாய�. அத?. ஏ?றா?ேபா� 

ெதாைலRர D�ட�திI6=� ஒ6 சில� �&ேனாகி ஓட, அவ�களி� பல� 

அவ�கைள� பி&ேனாகி இ��பைத� பா�க ��=த�. இதனா� இ/கி6=� சில� 

த�த� பி0ைளகைள� பா��� “���.0ள ேபாE கதைவ  �/க. ஜ&னைலJ� 

சா��/க” எ&5 .ரIட பல ெப)க0 அலறிய��தா�க0. சில� ��கைள� பா��� 

ஓ�னாC�, பல ெப)க0 ஆ)கைள அ�ப� நி�கதியாக நி?கவி�� ஓ� ஒளிய 

வி6�பவி�ைல. D�ட�தி� கைர=� ேபான திவா& �க�ம�, அஜீK, -6�லா 

ஆகிேயா� த�த� ��� நைக ந��கைள எ/ேக $ைதகலா� எ&ப�ேபா� 

ேயாசி�தா�க0. -6�லா4. ஒ6 D�த� பய�; அவரா� அ�ப�ட மீரா& 

�6கான=த� வைகயறாக0, ச=த� சாகி� த&ைன ைகைவ��விட Dடாேத 

எ&ற பய�. ஆைகயா� தன. ேவ)�யவ�களி& பக�திேலேய பா�கா�பாக 

நி&5 ெகா)டா�. 

 

D�ட�தி� ஒGெவா6வ6� ஒ6வ� �க�ைத ஒ6வ� பா��தா�கேள தவிர எவ6.� 

ேப3! ஒடவி�ைல. ஒ6வைரெயா6வ� ஆ5த� ேத��தா& பா�க ��=தேத தவிர, 

ஆ?5�ப���வ� ேபா� பா�க ��யவி�ைல, இ��$. ேமேல எ=த உைடJ� 
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இ�லாம� ஆ/கா/ேக கிட=த �தியவ�க;�,  தா��க;� உயி� வாைதயி� 

உழ&5 ெகா)�6=தா�க0. ஆ/கா/ேக வ=த சி5வ�களிட� விவர/ேக�க 

வி6�பினாC� ேபச ��யவி�ைல. 

 

இத?கிைடேய ஆ)க;�, ெப)க;மாE� பல� D�ட�திI6=� சிறி� விலகி, 

பைழய சாராயகைட இ6=த ஊ� �ைன.� ேபாE �?5ைக D�ட�ைதேய 

பா��தா�க0. “ஐேயா அ���லா” எ&ற $ல�ப�க0. “எ& மவேன எ& மவேன” 

எ&ற அலற�க0. ஒ6  தா�� ேபரைன நிைன�� அ=த நிைன4 ெகா��த 

ெநHச�ைத அ��ப� ேபா� ெநHைச அ��தா0. அவ0 அ6ேக நி&ற ஒ6 இள� 

ெப) அ=த �தியவைள� Rகிவி�� ெகா)ேட, வாயிC� வயி?றிC� அ��� 

ெகா)டா0. ட4<.� ேபாE வி�� �� தி6�பாத கணவ&மாைர நிைன�� 

கத5� ச�த/க0. மக&கைள இழ=த� ேபா� ��.� தாEமா�களி& அவல/க0. 

இத?.0, அமீ6� காத�பா�சா4�, ���.மாேரா� அ/ேக ேபானா�க0. 

ஒGெவா6வ6� ஒGெவா6வாிட�� ேபாE, ஆ5தலாக� ேபசினா�க0. பிற. அ=த 

D�ட�ைத ஒ6�க�ப��தி, அமீாி& கைட�பக� D�� ெகா)� வ=தா�க0. 

 

திவா& �க�ம�, அமீைர� பா���வி�� தைலெதறிக ஓ�வ=தா�. அவ� 

பி&னாேல இ&ெனா6 �தியவ;� ஓ�வ=தா0. திவா&, அமீாி& ைககைள� 

பி��� ெகா)�, ேகவி ேகவி அ�தா�. அவர� ைகக0 இர)ைடJ� த& 

ேதா0பக� ேபா�� ெகா)� அ�தா�. அமீ� அவ� ��ைக� த��, அைண�� 

ெகா)டேபா�, திவா& அவாிட� .ழ=ைதேபா� ேகவி ேகவி அ��ெகா)ேட 

ெசா&னா�. 

 

“எ& ைபய& ச�!தீ& எ&ன ஆனாேனா? �W நாளா க)W. அக�படேலேய. 

ஒ6நா0 Dட �� வராம இ6=ததி�ைல. பாவி�பயCவ ெடIேபாைனJ� க� 

ப)ணி�டா<வ... நா& எதாவ� த�$ ெசEதி6=தா� அைத ம&னி3! எ& மகைன 

க)� பி�3! ெகா�. அமீ6 இனி ேம� நீ எ&ன ெசா&னாC� நா& 

க���ப�ேவ&.” 

 

அமீ� “அ�லா கா�பா��வா&” எ&5 ெசா�Iவி�� அவ� பிடாிைய� தடவி 

ெகா��தா�. இ�ேபா�தா& அவ6� ம<ச& எ&ப� மாதிாி பா��த தி6மதி திவா& 

�க�ம�ைவ ஆ5தேலா� பா��தா�. ஆனாC� காத�பா�சா4. க�/ேகாப�. 
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இ=த திவா&, ஜமா�� தைலவரா�. ஊேர உயிேராட ��.�. க��பிணி� 

ெப)ைண� பறிெகா��த தாE ெபாறி கல/கி நிகா0. .ழ=ைதக0 க)க0 சாக� 

ேபாகிற� மாதிாி ெசா6.�/க. இவ6. இ/ேக இ6கவ&கைள� ப?றி 

கவைலயி�ல. எ/ேகேயா ட4&ல. லா�_ல ப�திரமாE இ6கD�ய ச�!தீ<. 

ம��� வ6�த�ப�கிறா�. இவெர�லா� ஒ6 இKலாமிய& சீ... சீ3சீ... 

 

இ�ேபா� அ=த D�ட�தி� அைனவ6� அமீைர ஒ6 திV�� தைலவராக4�, 

காத�பா�சாைவ ஒ6 ேபா�� தளபதியாக4�, ���.மாைர Dட ஒ6 

அைம3சராக4� ஏ?5ெகா)ட� ேபா� ஒ6 ேசர� பா��தா�க0. அவ�க0 எ=த� 

பகெம�லா� நக�கிறா�கேளா, அ=த� பகமாக நக�=தா�க0. இ=த3 சமய�தி� 

P�� ெதாழிலாள�களான மீரா<� �6கான=த�� த/க0 ேதாழ�கேளா� அ=த� 

பகமாக ெமாE�தா�க0. �&ெப�லா� எவைரJ� ஒ6 ெபா6�டாக நிைனகாத 

அஜீK, -6�லா வைகயறாக0 இ�ேபா� த/கைள� ெபா6�ப��தாத D�ட�தி� 

சாதாரண� பிரைஜகளாக நி&5 ெகா)டா�க0. -6�லா, அ=த� 

ெதாழிலாள�கைள� பா��� ஒ6வாி& ��.�பக� ஒளி=தப�ேய, ைகெய��� 

.�பிட� தயாராE இ6=தா�. 

 

P� �தலாளி -6�லாவி& உபய�தி� இ&<� வாயி� காய� ஆறாத �6கான=த� 

ஆேவசமாE3 ெசா&னா&: 

 

“�?5ைகயி�கிற D�ட� கீ� ெவ)மணிைய எாி3ச சதிேயாட வாாி!/க. பாப� 

ம�திைய இ�3ச மனித விேராதிகளி& வா�க0. இவ/க மனித�கேள இ�ல. 

அதனா� அவ/கைள இ=�களாகேவா, ேவற மதமாகேவா பா�க�படா�. அவ/க, 

கா��ல சா�வான பிராணிகைள மறிகிற ஓநாE D�ட�, அமீ�பாE, நா� ஏதாவ� 

ெசEயW�. இ/க சாகிற�. அ/க சாகலா�.” 

 

அமீ�, ேலசாE ேயாசி�ப� ேபா� க)க0 பி&னி�க, ேமாவாE �&னி�க 

ஆகாய�ைத� பா��தா�. �6கான=த� ெசா�வ� நியாயமாகேவ ப�ட�. அவ<. 

ஆதரவாE� ேபச� ேபான மீராைன, அ� ேதைவயி�ைல எ&ப� ேபா� 

ைகயம��திய ேபா�, காத�பா�சா உஷாராக3 ெசா&னா&. “காகா, நாம ஜகா�தா 

ேபாகல. �ைறயிட� தா& ேபாேறா�. இைத... நா� ஞாபக� வ3!கW�. 

இ�ைலயாடா ���.மா�?” 
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“அட� ேபாடா... அவ& அவ& உயி6.� ேபாரா� கி��6கா&. இவ& 

வா��ைதயில ெவைளயா�கி�� இ6கா&. மயிேல மயிேல இற. ேபா�&னா 

ேபா�மா? ெர)�ல ஒ)ண பா��ட ேவ)�ய�தா&. காகா! நீ/க வாாிகளா? 

இ�ல நா/க ேபாக��மா?” 

 

அமீ�, ���.மாைர ைகயம��தினா�. அைலேமாதிய D�ட�தி?. ேக�.�ப� 

உரக3ெசா&னா�: 

 

“ைகயி� எைதJ� எ�க�படா�. ேகாபமாE க�த4�படா�. ஆ�திர�ைத அடக 

��யாதவ/க இ/ேகேய நிகலா�. நா� �க ஊ�வலமாE� தா& ேபாேறா�. 

எ/கைள ஏ& இ�ப� வா�� வைதகீ/க&< ேக�க�தா& ேபாேறா�. அ�4� 

அவ/ககி�ேட இ�ைல, அவ/கள .�பி�� வழிவிட3 ெசா�I, கெலட� கி�ேட 

ேக�க� ேபாேறா�. இ=த நா��ேல, அதிர��பைட, தனிகாவ�பைட, மாநில 

ஆJத=தா/கி� பைட, ம�திய ஆJத=தா/கி� பைட, ஒGெவா6 ேபாNK 

Kேடஷ&ேலJ� ஒGெவா6 பைட இ�ப� எ�தைனேயா விதவிதமான 

பைடயி6=��, இ=த� பக� ஒ6 கா&Kடபிைள Dட அ<�பலேய! இ�. 

காரண�ைதயாவ� ெசா�C/க&< ேக�க�தா& ேபாேறா�. ந�ம ேநாக� 

க)�கிற� தாேன தவிர த)�.ற� இ�ல.” 

 

அமீ�, தி)ைண3 !வாி� சாE=தப� த��� த�மாறி ைகயா��, �ைர3சாமி 

�தலாளியிட� ேலசாக தைலைய .னி=தா�. பிற. “இ&ஸா அ�லா” எ&5 

ெசா�I ெகா)� ‘வா6/க0’ எ&ப� மாதிாி ைகயா��வி�� �தI� நட=தா�. 

அவ�, �&னா� அ�தப�ேய நி&ற ச�ர� ேபக�ைத, ேதாைள� த�� ெகா��தா�. 

மக0 பா�திமா க)ணி� ப�கிறாளா எ&5 பா�ைவயி�டா�. அவைள 

காணவி�ைல. மைனவியி& ைகைய ெம&ைமயாக� பி��� ஒ6 பகமாக 

ஒ�கிவி��, அவ� தனியாக நட=த ேபா�, அவ6. இ6பக�� காத�பா�சா4� 

���.மா6� ேச�=� ெகா)டா�க0. அத?.� பி&னா� மீரா&, �6கான=த� 

வைகயறாக0. இவ�க;.� பி&னா� P�� ெதாழிலாள�க0. அவ�க;.� 

பி&னா� சாதாரண மக0. ரயிC.� பி&பக� ேபா�ட எ&ஜி& ேபால 

கைடேகா�யி�, திவா& �க�ம�, -6�லா, அஜீK வைகயறாக0. அ=த 



107 

 

D�ட�ேதா� ேசர� ேபான இமாைம அமீ� ைகைய� பி��� D��� ேபாE 

�ைர3சாமி �தலாளியி& பக�தி� உ�கார ைவ��வி��, மீ)�� ஓ�� ேபாE 

D�ட�தி& �&னா� நட=தா�. பி&னா� ஒ6 ெப) ப�டாளேம ெதாி=த�. 

அவலமான அ�ைகக0. “தி6�பி வா/க” “தி6�பி வா/க” எ&ப� மாதிாியான 

ைகயைச�$க0. ச�த� ேக�� அமீ� தி6�பவி�ைல யானாC�, ���.மா� 

தி6�பி� பா��தா&. ஒ6 க�I� ஏறி� தி)ைண� �ைண ஒ6 ைகயா� ஆதரவாE� 

ப?றி ெகா)�, ம5ைகயா� ஆயிஷா ைகயா��னா0. ��� .மாைர� ேபாக 

ேவ)டா� எ&ப�ேபா� இட�$ற� இ6=� வல�$ற� ஒ6 ஆ�ட�. வா6/க0 

வா6/க0 எ&ப� ேபால ேமC� கீ�� தைலயா��. 

 

���.மா�, அவ;.� பதிC. ைகயா��, ெவ?றி எ&ப� ேபா� க�ைட 

விரைல� Rகி கா�� பிற. �க�ைத� தி6�பி ெகா)டா&. 

 

தைலக;. ேம� இர)� ைககைளJ� Rகியப� அமீ� இ�ேபா� 

���.மாாிடமி6=��, காத�பா�சாவிடமி6=�� வி�ப�� �&னா� நட=தா�. 

நட=� ெகா)ேட இ6=தா�. பி&னாC0ள D�ட� வ=தா� வர���; நி&றா� 

நி?க��� எ&ப�ேபா� நட=தா�. ஆனாC� அ=த D�ட�தி& கால�3 ச�த/க0 

அவ6.� பக�திC� பகபலமாJ� ஒI�தன. 

 

அ=த D�ட� கா� கிேலா மீ�ட� Rர� வைர நட=தி6.�. திVெர&5 எதிேர 

.திைரக0 ெதாி=தன. ெவ0ைள ெவ0ைளயாE ேவ&க0 ெதாி=தன. காகி 

காகியாE ஜீ�$க0 ேதா&றின. அமீ6.� தா/க ��யாத மகி�3சி. கைடயி� 

ச�கா� இ6க�தா& ெசEJ�. உதவி. ேபாNைச அ<�பி�தா& ைவ.�. 

�&னாேலேய அ<�பியி6கலா�. பரவாயி�ைல. ஏேதா வ=தா/கேள அ�ேவ 

ேபா��. 

 

அமீ� பி&பகமாக� தி6�பாம� ைகைய கீேழ ெகா)� வ=�, D�ட�தி?.� 

$ற/ைக கா�� நி?.�ப� ைசைக கா��னா�. அவ6� நி&றா�. ���.மா6� 

காத�பா�சா4�, இர�ைட� பிறவிக0 ேபா� நட=த மீராேனா��, 

�6கான=த�ேதா�� �& வாிைசயி� வ=� நி&றா�க0. எதிேர வ6கிறவ�கைள 

எதி� ெகா)� அைழ�ப�ேபா� நி&றேபா�, அமீ� இ6கர� D�பி நி&றா�. 

 

அவ�க;. இ6பத� இைடெவளியி� ஒய�க0 ெபா6�திய இர)� ஜி�$க;�,  
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அத?.� பி&னா�  &5 ேபாNK ேவ&க;� அவ�கைள ேமாதா .ைறயாக 

ஓ�வ=� நி&றன. பகவா��� .திைர� ேபாNசா�. ேவனி� இ6=தவ�க0, ஒ6 

ைகயி� ல�திக�ேபா��, இ&ெனா6ைகயி� க�ெலறிைய� தா/.�  /கி� 

ேகடய�ேதா�� ஒ6 ேவனி� இ6=� கீேழ .தி�தா�க0. இ&ெனா6 ேவனி� 

இ6=� ��பாகி தாி�த ேபாNசா�; .திைரக0 �&கா�கைள� Rகி அ/.� 

இ/.மாE லாகவமாE� �0ளின. ஒய� ெபா6�திய ேபாNK ஜீ�பிI6=� ஒ6 

ஆஜா<பா.  &5 ந�ச�திர.றி மனித� கீேழ .தி�தா�. எ��த4டேனேய 

அத��னா�. 

 

“எ&னடா நிைன3சிகி�V/க ஒ/க மனசிேல மாியாைதயாE கைலH! ேபா/க! 

இ�லா�டா நடகிறேத ேவேற.” 

 

அமீ� ‘டா’ ேபா�� ேபசிய அ=த மனிதாிட� அடகமாகேவ ேபசினா�. 

 

“நீ/க எ/கைள கா�பா�த வ=தி6கிறதா நிைன3! ச=ேதாஷமாE நி?கிேறா�. 

நீ/க எ&னடா&னா...” 

 

அ=த� ேபாNK மனித�, அமீைர ேம?ெகா)� ேபசவிடவி�ைல. “டா ேபா�� 

ேப!கிற இ=த ாி/Iட� பயகி�ட எ&ன ேப3!? இவ<. க)ணீ�� $ைகதா& 

பதி� ெசா�லW� ல�தி க�$ தா& .சல� விசாாி.�.” 

 

காத� பா�சா, D�ட�ைத� பா���� தி6�பி க�தினா&. 

 

“இவ/க கா�பா�த வரல, ந�மள ெகா&<�� அேத ேவக��ல ந� ெப)�, 

பி0ைள/ககி�ட �7� ேக�க , வ=தி6கா/க. !�டா !ட���, உட�$ ��3சா 

��க���. இGவள4 Rர� வைதப���, பசியா� ��3!� கிடகிற ந�மைள 

அத��ற இவ/கைள விட�படா�. இ&ஸா அ�லா. எ&ன ேவWமி&னாC� 

ெசEய���.” 

 

“நக6/கடா...” 
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“நா/க நகரமா�ேடா�. ஒ6 அ/.ல� Dட நகரமா�ேடா�.” 

 

���.மா� இ�ேபா� தன� ேதாழ& காத�பா�சாவி?. ேதா0 ெகா���� 

ேபசினா&. 

 

“ேவWமி&னா !�� ெகா�C/க. வ=��டா/க ெபாிசா ஏ&யா பரா. பாகீ/க, 

!�/கEயா! உ/க ��பாகி எ�தைன ேபைர !��&< பா��ேபா�.” 

 

அ=த மனித� ேபாNK அவ�க0 ஆ?றாைமயி� ேபசியைத அறியாைமயி� 

ேபசியதாக Dட நிைனகவி�ைல. ஏேதா ெவளிநா��� பைட ஒ&5 ஏேக-47 

வைக� ��பாகிகேளா� தமிழக�தி� தகா6� மிகா6� இ�லாத ேபாNK 

பைட. சவா� வி�வதாகேவ நிைன�தா�. ஒ6 பகமாE� $I� பாE3ச� 

ஆய�த�ேதா� நி&ற ேபாNசாைர� பா��� “�ய� ேகK, �ய� ேகK” எ&றா�. 

 

உடேன அவர� ‘�ய�’ ேபாNK ெதா)ட�களி� ஒ6 ப.தியின� ஒ6 ேபாNK 

ஜீ�பி& பி&பகமாக உ0ள இ6�$� ெப��களி� இ6=� ஈய� மாதிாியான 

ச�ரக�ைடைய எ��தா�க0.  &5 சி&ன3 சி&ன க�ட/கைள ெகா)ட 

அவ?ைற எ��� D�ட�தி& �&னாC� D�ட�தி?.0;� எறி=தா�க0. 

அவ?றி� ஒGெவா&5� தைரயி� ேநராக வி�=த�. இர)� பக/களி� 

ெதறி�த�. பி&ன� $ைக $ைகயாE  3! வி�ட�. எ/.� க6�$ைக, அ��$காி 

நிற�திலான க6�$ைக, காேட எாி=� க6�$ைகயான� ேபா&ற ெப6�$ைக, 

க)ணீ��$ைக. மாறி மாறி ஆ?5 நீ��பாE3சII6=� மீ&க0 �0ளி� �0ளி� 

தைரயி� தா4வ� ேபா&ற $ைக .)�க0. 

 

அ=த மக0 அ/.� இ/.மாE3 சிதறினா�க0. “க)W ேபா3ேச! க)W 

ேபா3ேச!” எ&5 கதறினா�க0. இத?.0 இ�தைகய பல ேபாரா�ட கள/கைள� 

பா��த P�� ெதாழிலாள�களி� சில� (இவ�க0 ெவளி]� ஆைலகளிI6=� 

பழிவா/க�ப��, �ர�த�ப�� P� ேபடாியி� ேச�=தவ�க0) �0ளி வ=த ஒ6 சில 

$ைக .)�கைள, ைககைள ேவ� �3சாE �சி, அைவ தைரயி� வி�வத?. 

�&ேப தா/கி� பி���, பி��த ேவக�திேலேய ேபாNைச ேநாகி அ=த 

.)�கைள� தி6�பி எறி=தா�க0. இ�ேபா� அ=த ேபாN!� ெபா�மகைள� 
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ேபாலேவ அ/.� இ/.மாE3 சிதறிய�. இதனா� ஆ�திரமைட=த ேபாNK மனித�, 

அ/.மி/.மாE� தி6�பிய ேபா�, அவ� �&னாC� ஒ6 $ைக .)� ெவ��� 

அவ� க)கைள எாி�த�. அ=த எாி3சைல விட அவ6. ெநHெசாி3சேல அதிக�. 

த�ய�� பிரேயாக�தி?. ஆைணயிடாமேல வாைய அகல�ப��தி ஒேர ெசா�லாE 

உ�தரவி�டா�. 

 

“] இ�ய�K... ��ேம& ��... இ�மீ�ய�I ��...” 

 

“ைட� ெகா�காேத... ��... !�... ேநரா3 !�... நானி6ேக&... !�...” 

 

நா&ைக=� ேபாNசா� பரம சா�ேபா� எ)ெணE வழவழ�ேபா� இ6=த க�ைட� 

��பாகிகைள D�ட�தி?. .றியாக நீ��னா�க0. ஒ6வ� ‘ேச��ேகைஜ’ 

திறகாம� ேபா��ைட இ��த ேபா� அ� !�மா இ6=த�. ஆனா� ம?றவ�கேளா 

அ=த ��பாகிகளி& ஒ6 பக�0ள ஒ6 இ6�$ வைளய�ைத இ���, அவ?றி& 

ேம� பக�0ள நீ)ட பி�ைய� த�� வி�டேபா� ேதா�டாக0 பற=த� 

ெதாியவி�ைல. மக0 ஆ/கா/ேக வி�வ�தா& ெதாி=த�. ‘அEேயா அ�மா’ எ&ற 

அலற�கேளா� பல� ெநா)� ெகா)� ஓ�வ��, ஓ�யப� வி�வ��, 

வி�=தப�ேய தா4வ�மாE அ�லா�னா�க0. ஆ/கா/ேக !ட�ப�ட 

ெகா.கைள� ேபால, !6)� வி�=தா�க0. 

 

அமீ� .�$ற கிட=தா�. அவர� .திகா�களி� பிடாிைய� ேபா�� ���.மா� 

ம�லாக கிட=தா&. அமீாி& மா�ைப ஒ6 சி&ன� �ைளயாE �ைள�த ேதா�டா 

��. வழியாE வ�ட வ�டமாE3 !ழ&5, ��கி� ஒ6 ெபாிய வ�ட�ைத 

ஏ?ப��தி, அவைர� தா/க� ேபான ���.மாாி& மா�பி� பாE=� ��கி� 

ெபாிய வ�ட�ைத ஏ?ப��தி, அ�ப�J� அத& ர�த� தாக� அட/காம�, அ6ேக 

நி&ற காத�பா�சாவி& ேதாைளJ� �ைள��, அ�$ற� ஆ0 கிைடகிறதா எ&5 

ேத� ஒ6 ெபா�ட� பகமாE வி�=தி6க ேவ)��. 

 

அமீ6� ���.மா6� ஒ?ைற மனித� ேபா� ர�த .ழ�ேபா��, பிE=� ேபான 

சைதகேளா�� பிணமாE கிட=தா�க0. அமீாி& தைலைய� தா)�ய இட�தி� 

ர�த� திரவ நிைலயிI6=� திட�ப�� சிவ�$ க�லாE ஒளி�=த�. ���.மாாி& 

மா�பிI6=� நீ,?றாE கிள�பிய .6தி அவ& கா�வழியாக ஆறாE ஓ� 
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ெகா)�6=த�. ஆ/கா/ேக சில� !6)� கிட=தா�க0. ஆனாC� உயி6. 

ஆப�தி�லாதவ�க0 ேபா� அ/. மி/.மாE ெநளி=தா�க0. அ�ப�ேய உ�கா�=த 

காத� பா�சா ேதாைள� பி��� ெகா)ேட, தன� ேதாழ�கைள� பா��� 

நட=தா&. ஒ6வாி& பிடாிையJ� இ&ெனா6வாி& �க�ைதJ� மாறி மாறி� 

பா��� அ�ப�ேய வைள=� நி&றா&. அவ& ேதாளி� ெபா/கிய ர�த ஊ?5 அ=த 

�&னா0 மனித�களி& பாத/களிC�, தைலயிC� ெசா��3 ெசா�டாE� ெதறி�� 

ெகா)�6=த�. 

 

இத?.0 அ/.மி/.மாE3 சிதறிய D�ட� நட=தைத ந�ப��யாம� உ?5 உ?5� 

பா��த�. பிற. ��யாத� நட=� வி�ட�ேபா� ஆ/கா/ேக .�ப� .�பலாE 

D� கீேழ கிட=த க?கைள எ��� ேபாNைச ேநாகி எறி=� ெகா)ேட இ6=த�. 

உடேன .திைர�பைட ேபாNK ல�தி க�$கேளா� அ/.� இ/.மாE 

பாE=தா�க0. .திைரகைள, க�வாள�ைத� பி�காமேலேய தாவ வி�டா�க0. 

அ/.மி/.மாE க�$கைள3 !ழ?றினா�க0. ஆ/கா/ேக ஒ6 சில தைலக0 

சிவ�பாகி கீேழ வி�=� ெகா)�6=தன. எதி�� திைசயிI6=� ெப)க0 D�ட� 

வாயிC� வயி?றிC� அ��� ெகா)� அைலேமாதி ஓ�வ=த�. ெதாைலவி� 

உ0ள �?5ைக D�ட�� ெம�ல ெம�ல எ��� பா��� வ=த�. அ�வைர கால 

எமRத�களாE3ெசய�ப�ட ேபாNசா� இ�ேபா� �தCதவி ம6��வ�களானா�க0. 

ஆ/கா/ேக �0ள� ��க கிட=தவ�கைள த�����3 சாமா&கைள� Rகி� 

ேபா�வ�ேபா� Kெட3ச�களி� Rகி, ஆ�$ல&K வ)�யி� ஏ?றினா�க0. அ=த 

ேபாNK மனித�, கீேழ கிட=த ேதா�டா உைறகைள எ��� எ)ணி ெகா)� 

6=தா�. அவ6. ெச�தவ�களி& எ)ணிைகைய விட ெசலவான ேதா�டாகளி& 

எ)ணிைகேய �கியமான�. விைல உய�=த ேதா�டாக0. இ=த சாகி� 

எவ<� பிற�தியா6. வி?5விட Dடா�. ஒGெவா6�த<� எ�தைன ர4)� 

!�டா& எ&5 அ�$றமாE கண. ேக�க ேவ)��. வ&�ைற.�ப� ஒ&5 

காவல�கைள� தாகியதா�, அ=த காவல�கேள ேவ5 வழியி�லாம� .ைற=த 

ப�ச சதிைய உபேயாகி��, ஒ6 ெகா�ய சதிைய மிக3 சிறிய உயிாிழ�பிேல 

அடகிவி�டா�க0 எ&5 ப�திாிைகயி� எ�த ைவக ேவ)��. �தலைம3ச6� 

ச�ட� ேபரைவயி� க)ைண  � ெகா)� ப�க ஒ6 அறிைக தயா� ெசEய 

ேவ)��. எ�லாவ?றி?.� ேமலாக அ=த ‘Kபா���’ இ�லாத தாசி�தாைர� 

ேத� க)�பி���, அவ�தா& !��ப� உ�தரவி�டதாக ைகெய��� 

ேபாடைவக ேவ)��. காய�ப�டவ�களி& எ)ணிைகைய .ைறக 

ம6��வமைனயி� ஏதாவ� சி�� ேவைல ெசEய ேவ)��. 
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அ=த  &5 ந�ச�திர ேபாNK மனிதாிட�, இர)� ந�ச�திர சகாக0 

ஆேலாசி�� ெகா)�6=த ேபா�, ம�தி பாைளய�திI6=� அலறிய��� 

ெகா)� ஓ� வ=த ெப)க0 D�ட�தி� �&னா� ஓ�வ=த ச�ர� ேபக� .�$ற 

கிட=த அமீைர, அ�ப�ேய ெவறி��� பா��தா0. பிற. அ�ய?ற மரமாE அவ� ேம� 

வி�=தா0. அவ� ��கி� அ/.� இ/.மாE �க� $ர�� வ�ட கிணறாE இ6=த 

ர�த கிண?றி�  �கி ர�த �கமாE அர?றினா0. பிற. அ�ப�ேய மய/கி 

வி�=தா0. ஆயிஷா ம�லாக கிட=த ���.மாைரேய க) நிைலக� 

பா��தா0. ஏ/கி ஏ/கி அ�தா0. ‘எ&ைன வி���� ேபாயி��ேய’ எ&5 

ெவளி�பைடயாE Dட அழ��யாத ெகா�ைம ம�லாக கிட�பவைன மா�ேபா� 

சாE�� ��� ேமாதி அ�� அ��, அவ& ர�த�ைதJ� த& க)ணீைரJ� கலக 

��யாத இயலாைமயி� தவி�தா0. ஒ6ேவைள அவ;�, அவ& மீ� அ�ப�ேய 

பட�=தி6�பா0; அத?.0 ஹாஜி அஜீK அவைள� ப?றி இ��தா�. �&$ ஒ6 

�ைற ப?றிய அ=த ேவக� ைகயி� இ�ைல. ‘எ&ைன� பி��� ெகா0’ எ&ப� 

மாதிாி அ=த ைக ஆ5தலாக4�, ஆ5த� ேக��� பி��த�. மகைள மா�ேபா� 

ேச��� நக��தினா�. �ைர3சாமி த�தி� த�தி வ=தா�. இர)� பிண/கைளJ� 

க)க0 ஆடாம� பா��தா�. வாE ம��� ���த�. அ/.மி/.மாE தைல ஆ�ய�. 

பிற. அமீாி& ேம� கிட=த ச�ர� ேபக�தி& ைகைய� ெதா�டா�. அவ0, “காகா! 

காகா” எ&5 அவ� கா�கைள க�� ெகா)டா0. 

 

எ�லா� அட/கி எ�லா� ��=தி6=த�. காத�பா�சா ைவJ� ேவனி� Rகி� 

ேபா�டா�க0. இ=�க;� �KI�க;� இர)டற கல=� நி&றா�க0. 

பழனிேவ�, அ=த� ேபாNK மனித6. ச/கர!�$ சா�சியாE ப��� படாமC� 

ைகெகா��� ெகா)�6=தா�. ேபாNK ேவ&க0 பிேரத வ)�களாE� ேதா?ற� 

கா��யேபா�, பா�திமா ேபா�ட ச�த� அைனவைரJ� !)� இ��த�. எ/கி6=� 

வ6கிறா0 எ&5 எ�ேலா6� எ��� பா��பத?. �&ேப அவ0 அ�பாவி& 

உட�பி� அ�ப�ேய வி�=தா0. “வா�பா வா�பா" எ&5 வாE ேபசிய�. அ=த 

வா�பாைவ ம�லாக கிட�தினா0. அவ� �க�திC�, க&ன/களிC� மாறி மாறி 

��தமி�டா0. அவ� க��தி� ைககைள வைளயமாகி ம�யி� ேபா�டா0. 

மாறிமாறி� தைலயி� அ��தா0. எவ6.� அவைள� பி��தி�க ைதாியமி�ைல. 

எ�ேலா6� வாயைட���, ஒ6சில� க)ணைட��� நி&றேபா�, மாாிய�ப& 

�0ளி .தி�� ஓ� வ=தா&. “அமீ� பாE! அமீ�பாE! எ&ைன� ெபறாம� ெப�த 

அ�பேன!” எ&5 $ல�பி ெகா)ேட வ=தா&. கீேழ வி�=� கிட.� இ&ெனா6 
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பிண� அவ& க)ணி� படவி�ைல. அ=த அமீாி& சடல� ம��ேம அவ& 

க)கைள �0ளாE அ��திய�. ஊசியாE� ைத�த� “அமீ� பாE! அமீ�பாE! 

ஐயEேயா அமீ� பாE...” 

 

பா�திமா, பழக�ப�ட ச�த� ேக�ட�ேபா� தி6�பினா0. அவைன� பா��� 

ெம�ல ெம�ல எ�=தா0. பிற. அவ& ேம� அ�ப�ேய சாE=தா0. அவ& க��ைத 

அ�ப�ேய க�� ெகா)டா0. அவ& அவ0 ேதாைள3 !?றி ெகா)டா&. ஒ6வ� 

கீேழ சாயாமI6க இ&ெனா6�த� பி��� ெகா)ட� ேபா&ற பி�. இனிேம� 

எ�ேபா�� ஒ6வைர ஒ6வ� விட� ேபாவ� இ�ைல எ&ப� மாதிாியான பி�; அ=த 

கண�தி�... 

 

எ�லா இ=� க)க;�, இKலாமிய க)க;� தைலகீழாE� பா��தன. 

தைரைய� �ைள�தன. பிற. அ=த இர)� ேபைரJ� பா���� பா��� மனித 

க)களாE நிமி�=� ெகா)�6=தன. 

 

----------------------------    ����������������        --------------------------------    


